
معرفی مسجد جامع ِدَزک سراوان

سحر رستگار ژاله
 کارشناس ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

کارشناس مرمت دفتر فنی سازمان میراث فرهنگی زاهدان، مدرس گروه مرمت دانشگاه سیستان و بلوچستان
 rastegar.sahar@gmail.com

تاریخ دریافت: 29 /10 / 94
تاریخ پذیرش: 27 / 11 / 94

چكيده
نام در سه کیلومتری شهرستان  تاریخی به همین  مسجد جامع ِدَزک )Dezak( در مرکز روستایی 
با خشت و گل،  این مسجد یک  طبقه است و  بلوچستان واقع شده است.  سراوان استان سیستان و 
مصالح بومی منطقۀ ساخته شده و سیمایی بی  پیرایه دارد. از آنجا که مطالعۀ دقیقی دربارۀ این مسجد 
صورت نگرفته یا گمانه  ای با هدف تعیین قدمت آن زده نشده است، دربارۀ تاریخ ساخت آن نظرهای 
گوناگونی اظهار شده است و آن را به  قرون نخستین اسالمی تا سده  های اخیر منسوب کرده اند. با 
این حال با تحلیل ویژگی  های نیارشی، آرایه  ها و مقایسۀ تطبیقی مساجد قرون اولیۀ اسالم در ایران 

هم چون تاریخانۀ دامغان، می  توان آن را از جملۀ یکی از قدیم   ترین مساجد ایران به شمار آورد. 
اندکی پیش  آمدگی،  با  به ستون  ها  اتصال  شان  نحوۀ  و  مازه  ای هستند  ریخت کلی طاق  ها که عمدتاً 
وجود صحن مرکزی و قرار گرفتن رواق  ها و شبستان  ها در اطراف آن، عریض  تر بودن شبستان جنوبی، 
و سادگی و بی   پیرایگی این مسجد ما را به ابراز این فرضیه متقاعد می  کند. از دیگر ویژگی  های این 
مسجد این است که عالوه بر بخش  های اصلی همچون صحن و شبستان و رواق، دارای فضاهای جانبی 
دیگری مانند چله  خانه و فضایی برای استراحت زائران نیز هست. این فضاها در بناهای دیگر این استان 
نیز دیده می  شود. از آنجا که اهالی روستا ـ که عمدتاً اهل تسنن هستند ـ  فرایض دینی و نماز را در 
مسجد به جا می  آورند، مسجد جامع دزک در طی سال  های گوناگون بارها در معرض تعمیر و بازسازی 
قرار گرفته و دچار تغییراتی در برخی بخش  ها شده است. احداث سرویس بهداشتی با مصالح سیمانی 
در کنار رواق شرقی، نصب درهای آلومینیومی در شبستان جنوبی، جا به جا کردن محل ورودی اصلی 
از ضلع شمالی به ضلع شرقی، سنگ  فرش کردن صحن، و... از جملۀ تغییراتی است که در سال  های 
اخیر در این مسجد رخ داده است. اگرچه این الحاقات و تغییرات با ویژگی  های اصلی مسجد ناهماهنگ 
است ولی ته رنگ و فرم کلی مسجد را از بین نبرده و تا به امروز سیمای اصیل مسجد حفظ شده است.
اثری  مسجد  این  که  می  نهد  پیش  را  فرضیه  این  دزک،  جامع  معرفی مسجد  پژوهش حاضر ضمن 
اصیل و کمیاب با ویژگی  های معماری اولیۀ پس از اسالم ایران است. فرضیۀ این تحقیق، بهره  گیری 
مسجد جامع دزک از الگوهای مستتر در مساجد قرون اولیه اسالم و با ویژگی مساجد شبستانی است. 
این پژوهش با استفاده از روش  های توصیفی ـ تحلیلی و جمع  آوری اطالعات به شیوۀ کتابخانه  ای و 
تاریخی  اثری کم  نظیر در پهنۀ فرهنگی و  به عنوان  به معرفی مسجد جامع دزک  مطالعات میدانی 
سرزمین  مان می  پردازد. بیان موقعیت قرارگیری مسجد جامع دزک، تشریح و توضیِح معماری آن و 
توصیف دقیق نیارش و آرایه  های این مسجد جان  مایۀ این پژوهش را شکل می  دهد. با پی  گیری بنیان  ها 
و تغییر و تحوالت صورت  گرفته در مسجد جامع دزک و هم چنین با نگاهی به مساجد قرون اولیۀ اسالم 
در ایران همچون تاریخانۀ دامغان، نتیجۀ تحقیق ـ البته با شک و تردید ـ نشان از آن دارد که مسجد 

جامع دزک با توجه به خصوصیات شبستانی  اش متعلق به قرون اولیۀ اسالمی است. 

واژه های کليدی
مساجد شبستانی، معماری اولیۀ پس از اسالم ایران، روستای دزک، مسجد جامع دزک.
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چكيده
نام در سه کیلومتری شهرستان  تاریخی به همین  مسجد جامع ِدَزک )Dezak( در مرکز روستایی 
با خشت و گل،  این مسجد یکطبقه است و  بلوچستان واقع شده است.  سراوان استان سیستان و 
مصالح بومی منطقۀ ساخته شده و سیمایی بیپیرایه دارد. از آنجا که مطالعۀ دقیقی دربارۀ این مسجد 
صورت نگرفته یا گمانهای با هدف تعیین قدمت آن زده نشده است، دربارۀ تاریخ ساخت آن نظرهای 
قرون نخستین اسالمی تا سدههای اخیر منسوب کرده اند. با  گوناگونی اظهار شده است و آن را به 
این حال با تحلیل ویژگیهای نیارشی، آرایهها و مقایسۀ تطبیقی مساجد قرون اولیۀ اسالم در ایران 

هم چون تاریخانۀ دامغان، میتوان آن را از جملۀ یکی از قدیمترین مساجد ایران به شمار آورد. 
اندکی پیشآمدگی،  با  به ستونها  اتصالشان  نحوۀ  و  مازهای هستند  ریخت کلی طاقها که عمدتاً 
وجود صحن مرکزی و قرار گرفتن رواقها و شبستانها در اطراف آن، عریضتر بودن شبستان جنوبی، 
و سادگی و بیپیرایگی این مسجد ما را به ابراز این فرضیه متقاعد میکند. از دیگر ویژگیهای این 
مسجد این است که عالوه بر بخشهای اصلی همچون صحن و شبستان و رواق، دارای فضاهای جانبی 
دیگری مانند چلهخانه و فضایی برای استراحت زائران نیز هست. این فضاها در بناهای دیگر این استان 
فرایض دینی و نماز را در  اهل تسنن هستند ـ  نیز دیده میشود. از آنجا که اهالی روستا ـ که عمدتاً
مسجد به جا میآورند، مسجد جامع دزک در طی سالهای گوناگون بارها در معرض تعمیر و بازسازی 
قرار گرفته و دچار تغییراتی در برخی بخشها شده است. احداث سرویس بهداشتی با مصالح سیمانی 
در کنار رواق شرقی، نصب درهای آلومینیومی در شبستان جنوبی، جا به جا کردن محل ورودی اصلی 
از ضلع شمالی به ضلع شرقی، سنگفرش کردن صحن، و... از جملۀ تغییراتی است که در سالهای 
اخیر در این مسجد رخ داده است. اگرچه این الحاقات و تغییرات با ویژگیهای اصلی مسجد ناهماهنگ 
است ولی ته رنگ و فرم کلی مسجد را از بین نبرده و تا به امروز سیمای اصیل مسجد حفظ شده است.
اثری  مسجد  این  که  مینهد  پیش  را  فرضیه  این  دزک،  جامع  معرفی مسجد  پژوهش حاضر ضمن 
اصیل و کمیاب با ویژگیهای معماری اولیۀ پس از اسالم ایران است. فرضیۀ این تحقیق، بهرهگیری 
مسجد جامع دزک از الگوهای مستتر در مساجد قرون اولیه اسالم و با ویژگی مساجد شبستانی است. 
این پژوهش با استفاده از روشهای توصیفی ـ تحلیلی و جمعآوری اطالعات به شیوۀ کتابخانهای و 
تاریخی  اثری کمنظیر در پهنۀ فرهنگی و  به عنوان  به معرفی مسجد جامع دزک  مطالعات میدانی 
معماری آن و  سرزمینمان میپردازد. بیان موقعیت قرارگیری مسجد جامع دزک، تشریح و توضیِح
توصیف دقیق نیارش و آرایههای این مسجد جانمایۀ این پژوهش را شکل میدهد. با پیگیری بنیانها 
و تغییر و تحوالت صورتگرفته در مسجد جامع دزک و هم چنین با نگاهی به مساجد قرون اولیۀ اسالم 
در ایران همچون تاریخانۀ دامغان، نتیجۀ تحقیق ـ البته با شک و تردید ـ نشان از آن دارد که مسجد 

جامع دزک با توجه به خصوصیات شبستانیاش متعلق به قرون اولیۀ اسالمی است. 

واژه های کليدی
مساجد شبستانی، معماری اولیۀ پس از اسالم ایران، روستای دزک، مسجد جامع دزک.
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مقدمه
بسیاری از مساجد قرون اولیۀ اسالم به علل گوناگون از جمله 
ــتفاده از مصالح کم  دوام در آن ها از بین  ــودگی زیاد و اس فرس
ــترش شهرها  رفته  اند و آن  هایی که باقی مانده  اند در پی گس
و روستاها و همچنین نوسازی و بازسازی  های گسترده  ای که 
ــورت گرفته، دچار  ــده  ها در این بناها ص ــال  ها و س در طی س
ــات پی رنگ اصیل و اولیۀ  ــده و در اغلب اوق تغییر و تحول ش
خود را از دست داده  اند. با توجه به این نکته که مسجد جامع 
ــته تا کنون مورد استفادۀ اهالی روستا قرار دارد  دزک از گذش
ــتاهاي مجاور،  و حتی جمعه  ها نیز با گرد آمدن مردم از روس
نماز جمعه در آن برگزار مي  شود، بر اثر تعمیرات در سال  های 
ــت. از آنجا که این  ــده اس ــف، دچار تغییر و تحوالت ش مختل
ــجد دارای ویژگی  های نادری است که معماری اولیۀ پس  مس
ــی آن و نیز مطالعۀ  ــود، معرف ــالم ایران را یادآور می  ش از اس
ــتانی ضرورت است. این تحقیق  ریشه و الگوی مساجد شبس
ــجد جامع دزک در  ــی و تحلیل اندام  های مس در قالب بررس
ــمند صورت بسته است. در ابتدای  جهت معرفی این اثر ارزش
ــجد جامع دزک و مرتبط دانستن آن به  پژوهش، قدمت مس
قرون اولیۀ اسالمی به عنوان فرضیه مد نظر قرار گرفته است. 
سیر پژوهش نیز در راستای اثبات این فرضیه از طریق معرفی 

ویژگی  های اثر شکل گرفته است. 
ــر از روش کتابخانه  ای و مطالعۀ  ــش حاض ــام پژوه      در انج
ــالمی ایران و  ــناد و کتاب  های مرتبط با معماری دورۀ اس اس
ــتانی قرون اولیۀ  ــاجد شبس ــیوۀ به  کار رفته در مس تحلیل ش
اسالم استفاده شده است. برای بررسی و معرفی مسجد جامع 

ــه با اهالی  ــی، عکس برداری و مصاحب ــات میدان دزک مطالع
ــی با عنوان  ــپس با مطالعۀ پژوهش ــتا صورت گرفت. س روس
ــجد جامع دزک که  ــناخت و آسیب  شناسی مس مطالعات ش
توسط محمدعلی عرب در سال 1384 انجام گرفته و در مرکز 
ــازمان میراث فرهنگی استان سیستان و بلوچستان  اسناد س

موجود بود، بخش تکمیلی اطالعات به دست آمد.

موقعيت مسجد جامع دزک
ــرق شهرستان  ــه کیلومتری ش ــتای قدیمی دزک در س روس
ــتان واقع است. مسجد از  ــتان سیستان و بلوچس سراوان اس
ــمال به کوه  های سیاهان، از طرف جنوب به رودخانۀ  طرف ش
سی  میش )مات کور( و کوه رندیک، از جنوب شرقی به روستای 
کولو، از طرف غرب به مرکز شهر، و از طرف شرق به روستای 
ــود )تصویر 1(. وجه تسمیه این روستا  پره  کنت منتهی می  ش
ــبب وجود قلعه  ای )دژ، دژک و دزک( باشد که  می  تواند به س

در آن قرار دارد )عرب، 1384: 12(. 
ــواهد باستان  شناسی که در تپه  های روباهک       با توجه به ش
]در[ اطراف روستای دزک متعلق به دوره  های پیش از تاریخ 
ــت آمده و همچنین قنات  هایی که از دوره و تاریخی به دس
ــده، می  توان این  گونه  ــالم در منطقه حفر ش های پیش از اس
ــه عنوان محل  ــتا از دیرباز ب ــرد که این روس ــری ک نتیجه گی
سکونت انتخاب شده است )همان، 26(. پس از ورود اسالم به 
ــرف به این دین الهی، نیاز به یک مکان نیایشی  منطقه و تش
ــتا  ــجد جامع دزک در دل روس ــل به وجود آمد. مس در مح
ــاً از دورۀ قاجاریه  ــکونی، که عمدت ــان واحدهای مس و در می

.)google earth :تصویر 1. عکس هوایی روستای دزک، سراوان )مأخذ
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است، قرار دارد )تصویر 2( و امروز در سوی چپ مسجد جادۀ 
آسفالته است )تصویر 3(.

ــت و دارای صحن  ــتانی یک  طبقه اس ــجد شبس      این مس
ــتان  هایی در اطراف آن قرار  ــت که رواق  ها و شبس مرکزی اس
ــجد در جبهۀ شرقی آن واقع  ــت. ورودی قبلی مس گرفته اس

ــده و در  ــدود ش ــده بود اما در حال حاضر این ورودی مس ش
ــاخته  اند )تصویر 4( و برای  ــرویس بهداشتی س جلوی آن س
رفتن به درون مسجد  باید از مدخلی که در جبهۀ شمالی آن 

ساخته شده است، عبور کرد )تصویر 5(.

.)google earth :تصویر 3. موقعیت قراگیری مسجد جامع در روستای دزک، سراوان )مأخذ

 تصویر 2. فضای اطراف مسجد، دید از پشت بام مسجد جامع دزک )عکس از: نگارنده، 1394(.

تصویر 4. نمای جبهۀ شرقی مسجد از بیرون. سرویس بهداشتی که جلوی ورودی قبلی مسجد ساخته شده قابل مشاهده است )عکس از: نگارنده، 1394(.
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معماری مسجد جامع دزک
ــتانی،  ــالمی که به نام  های شبس ــرون اولیۀ اس ــاجد ق در مس
ــتایل )Hypostyl( معروف  ــی، و هیپو اس ــانی، عباس خراس
ــبک بدنۀ اصلی  ــادگی بنا مد نظر است. در این س ــت، س اس
ــجد را محدوده  ای چهارضلعی به شکل مربع یا مستطیل  مس
ــر چهار طرف صحن،  ــکیل می  داد و در ه در مقام صحن تش
بخش  های سرپوشیده روی ستون  های بزرگ مدور بنا می  شد. 
ــمت جنوب )رو به قبله( تعداد ردیف  های ستون بیش تر  در س
ــت )حسینی، 1378: 115(. بنا بر این طرح کلی این گونه  اس
مساجد عبارت است از ایجاد رواق  ها و شبستان  های گرداگرد 
یک صحن مرکزی، به وجهی که بخش ساختمان  های سمت 

ــجد جامع  ــد )محمدی، 1391: 54(. مس ــه عمیق  تر باش قبل
ــاجد شبستانی قرون اولیۀ اسالم در ایران،  دزک همچون مس
ــتان  هایی در اطراف  ــی در میان دارد که رواق  ها و شبس صحن
آن گرد آمده است. به جز صحن، ورودی، و شبستان  هایی که 
ــمالی و جنوبی قرار دارد و رواق  های جبهۀ غربی  در جبهۀ ش
ــکل بخشیده  اند، بخش  های  ــرقی که اساس مسجد را ش و ش
ــت  ــجد وجود دارد که از آن جمله اس دیگری نیز در این مس
ــتراحت زائران و در راه ماندگان، چله  خانه، و  فضایی برای اس
ــتی که کارکردی جانبی و فرعی دارند  ــرویس  های بهداش س

)نقشۀ 1(.

تصویر 5. نمای جبهۀ شمالی مسجد از بیرون. ورودی جدید مسجد در این جبهه قرار دارد )عکس از: نگارنده، 1394(.

ــیو ادارۀ کل میراث فرهنگی،  ــجد )مأخذ: آرش ــۀ 1. معرفی فضاهای مختلف مس نقش
ــتان، معاونت میراث فرهنگی،  ــتان سیستان و بلوچس ــتی و گردشگری اس صنایع دس

خواناسازی نقشه: نگارنده(.
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زیربنای این مسجد تقریباً 906 متر مربع و فرم آن مستطیلی 
ــت. ورودی فعلی مسجد در  به ابعاد 24/5 متر در 37 متر اس
ــاخته شده  ــت و در دهه  های اخیر س ــمالی واقع اس جبهۀ ش
ــت. در گذشته از طریق ورودی  ای  که در جبهۀ شرقی قرار  اس
ــجد امکان  پذیر بود. صحن مسجد  ــی به مس ــت، دسترس داش

مربع  شکل است و پله  هایی نیز در بخشی از جبهۀ شمالی آن 
ــت. ارتفاع دیوارهای  ــت بام اس قرار دارد که راه ارتباط به پش
این بنا حدود 6 متر و ضخامت  شان 1/5 متر است و از خشت 

خام ساخته شده است )نقشه  های 2 تا 5(.

نقشۀ 2. پالن مسجد که در مهرماه سال 1375 توسط کارشناسان امور پژوهشی میراث فرهنگی استان ترسیم شده است 
)مأخذ: آرشیو ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان، معاونت میراث فرهنگی، خواناسازی نقشه: نویسنده(.
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نقشۀ 3. پالن مسجد که در سال 1384 توسط محمدعلی عرب ترسیم شده است 
)مأخذ: مطالعات شناخت و آسیب  شناسی مسجد جامع دزک. میراث فرهنگی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان، ترسیم مجدد نقشه: نگارنده(.

نقشۀ 4. برش  ـ   نمای غربی مسجد که در سال 1384 توسط محمدعلی عرب ترسیم شده است 
)مأخذ: مطالعات شناخت و آسیب  شناسی مسجد جامع دزک. میراث فرهنگی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان، ترسیم مجدد نقشه: نگارنده(.
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ــمانۀ این مسجد تخت بوده و در آن از مصالح بومی بهره   آس
ــده است. در پوشش بام  از تنۀ درختانی چون نخل،  گرفته ش
ــت و  ــده اس ــتفاده ش ــز و ُکنار به عنوان تیرهای اصلی اس گ
ــپس سرشاخه  های درخت نخل با سازو  به این تیرها وصل  س
ــده  اند. در مراحل آخر هم پس از پهن کردن حصیر، روی  ش
ــوۀ قرار دادن  ــانیده  اند. نح ــا غوره گل و کاهگل پوش آن را ب
ــای قدیمی  تر همچون  ــا و تیرهای چوبی در بخش  ه حصیره
ــبت به بخش  های جدیدتر مانند  ــرقی )تصویر 6( نس رواق ش

ــمالی تا حدی با یکدیگر متفاوت است )تصویر  ــتان ش شبس
ــتون  های خشتی این مسجد مدور هستند که در محل  7(. س
پاکار قوس  ها حدود 5 تا 8 سانتی  متر جلوآمدگی دارند. ابعاد 
ــت ولی میانگین قطر آن ها را  ــتون  ها با یکدیگر متفاوت اس س
ــت. چفدهای به  ــد جداره  ها حدود یک و نیم متر اس همانن

ــجد عمدتاً بیضوی و مازه  دار است ولی در  کار رفته در این مس
ضلع شرقی آن نمونه  ای از قوس  های جناغی مشاهده می  شود 

که می  توان آن ها را نتیجۀ مرمت  های دوره  های بعد دانست. 

نقشۀ 5. برش  ـ   نمای جنوبی مسجد که در سال 1384 توسط محمدعلی عرب ترسیم شده است 
)مأخذ: مطالعات شناخت و آسیب شناسی مسجد جامع دزک. میراث فرهنگی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان، ترسیم مجدد نقشه: نگارنده(.

تصویر 6. پوشش سقف مسجد جامع دزک در رواق شرقی )عکس از: نویسنده، 1394(.
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شبستان  جنوبی
ــتان جنوبی مسجد 11 × 21 متر و ارتفاع  ابعاد تقریبی شبس
ــتان بخش نسبتاً بزرگی از  ــت. این شبس آن حدود 6 متر اس
ــت. این شبستان  ــجد را به خود اختصاص داده اس فضای مس
ــاخته شده و فضای آن سه فرش  از سه ردیف پنج  ستونه س
ــۀ انتهایی آن به  ــت که دو دهان ــش فرش  انداز اس انداز در ش
ــرقی و غربی متصل شده است )تصاویر 8 تا  شبستان های ش

.)10
ــانتی  متر متغیر  ــتون  ها از 1 متر تا یک 1/30 س ــر س      قط
ــد. با توجه  ــت و ارتفاع آن ها تا تیزۀ قوس به 4 متر می  رس اس
ــبت مساحت ستون  ها به  ــاحت کلی این شبستان، نس به مس
ــاحت فضای خالی مابین آن ها به طور کلی در حدود ده به  مس

یک است )تصاویر 11 و 12(.
ــت و در  ــکل اس ــدۀ محراب، مستطیل  ش ــاب در برگیرن      ق
ــاهده می  شود.  ــمت باالی آن، تزیینات دندان  موشی مش قس
ــه در باال از  ــت ک ــانتی  متر اس عمق این محراب حدود 60 س
ــت )تصویر 13(. منبری با شش پله  عمق آن کاسته شده اس
ــانتی  متر که با خشت ساخته  شده و با گچ  به ارتفاع 1/10 س

ــجد جامع دزک در شبستان شمالی. همان تصویر 7. پوشش سقف مس
ــود نحوۀ  اجرای سقف در این شبستان نسبت به  ــاهده می  ش طور که مش

بخش های قدیمی  تر، ساده  تر است )عکس از: نگارنده، 1394(.

ــی؛ فرش  انداز  ــتان جنوب تصویر 8. فضای درونی شبس
اول، دید از غرب )عکس از: نگارنده، 1394(.

ــتان جنوبی؛ فرش  تصویر 9. فضای درونی شبس
انداز دوم، دید از غرب )عکس از: نگارنده، 1394(.

تصویر 10. فضای درونی شبستان جنوبی؛ فرش
انداز سوم که در آن محراب و منبر دیده می  شود، 

دید از غرب )عکس از: نگارنده، 1394(.
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اندود شده نیز در این شبستان واقع شده است )تصویر 14(.
ــال  ــتان که از آن در فصول گرم س ــن شبس ــای ای      در نم
ــت؛ از جمله  ــود، تغییراتی صورت گرفته اس ــتفاده می  ش اس

ــای رو به صحن که  ــتن درهای آلومینیومی در نم کار گذاش
ــیمای کلی مسجد ناهمگون است و آن را مخدوش کرده  با س

است )تصویر 15(. 

تصویر 12. اتصال ستون و طاق در شبستانتصویر 11. تصاویری از یک نوع طاق در شبستان جنوبی )عکس از: نگارنده، 1394(.
جنوبی )عکس از: نگارنده، 1394(.

تصویر 14. منبر خشتی واقع در شبستان جنوبی 
)عکس از: نگارنده، 1394(.

تصویر 13. محراب مسجد در مرکز شبستان جنوبی
 )عکس از: نگارنده، 1394(.
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شبستان شمالی
ــکل آن  ــدود 98 متر مربع و ش ــتان ح ــن شبس ــاحت ای مس
مستطیلی است و به عنوان شبستان زمستانی مسجد در نظر 
گرفته شده است. به همین منظور تعداد بازشوهای این بخش 
ــت و تنها دو پنجرۀ کوچک دارد که  ــجد بسیار کم اس از مس
یکی رو به صحن و دیگری به کوچه باز می  شود. دو پنجره  ی 
ــه متر از این  دیگر نیز وجود دارد که با فاصله  ای در حدود س
دو پنجره قرار گرفته  اند ولی هم اکنون مسدود شده  اند و به 
ــتفاده می  شود. یک در فلزی ـ که از  مثابه طاقچه از آن  ها اس

ــت ـ نیز در ضلع شرقی این شبستان قرار  الحاقات جدید اس
دارد که به راهروی ورودی راه دارد )تصویر 16(.

ــف  ــتونه و دو ردی ــف سه  س ــمالی از دو ردی ــتان ش      شبس
ــده و فضای آن دو فرش  انداز در چهار  ــاخته ش ــتونه س نیم س
ــتون  های  ــت )تصاویر 17 و 18(. با نگاهی به س فرش  انداز اس
ــتان و مقایسۀ آن  ها با ستون  های شبستان جنوبی،  این شبس
ــدن و  ــویم؛ از جمله باریک  تر ش متوجه تغییرات زیادی می  ش
تغییر فرم مقطع ستون  ها از دایره به مربع در شبستان شمالی 
ــی از تغییرات عمده  ای است که در دورۀ قاجار در این  که ناش

تصویر 15. نمای بیرونی شبستان جنوبی که دچار دخل و تصرف شده 
است؛ دید از روی بام مسجد )عکس از: نگارنده، 1394(.

تصویر 16. نمای بیرونی شبستان شمالی، دید از روی بام مسجد 
)عکس از: نگارنده، 1394(.

ــمالی؛  ــتان ش ــی شبس ــای درون ــر 17. فض تصوی
فرش انداز اول که در آن دری که درون رواق شرقی 
ــود، دیده می  شود، دید از غرب )عکس از:  باز می  ش

نگارنده، 1394(.

ــتان شمالی؛ فرش  تصویر 18. فضای درونی شبس
انداز دوم که محراب کوچکی در آن قرار دارد، دید 

از شرق )عکس از: نگارنده، 1394(.

ــتان شمالی؛ محراب  تصویر 19. فضای درونی شبس
ــجد در این شبستان و در ضلع جنوبی آن  دوم مس

قرار دارد )عکس از: نگارنده، 1394(.
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بخش از مسجد صورت گرفته است. در شبستان جنوبی قطر 
ــت در حالی که در شبستان  ــتون  ها در حدود 1/5 متر اس س
ــمالی طول یکی از اضالع آن به 1 متر هم نمی  رسد. طاق ش

نمایی به عمق تقریبی 40 سانتی  متر و ارتفاع 2 متر در ضلع 
قِبلی این شبستان واقع شده است که به عنوان محراب فرعِی 

مسجد در فصول سرد سال استفاده می  شود )تصویر 19(.

رواق  شرقی
ــس از عبور از ورودی و طی کردن راهرویی به طولی حدود  پ
8 متر به رواق شرقی می  رسیم. ظاهراً این رواق در گذشته به 
ــتان جنوبی راه داشته که هم اکنون مسدود شده  درون شبس
ــت )تصویر 20(. از تغییرات عمدۀ دیگری که در این رواق  ــجد و اس ــت، می  توان به تخریب ورودی قدیمی مس رخ داده اس

الحاق سرویس بهداشتی به این رواق اشاره کرد )تصویر 21(. 
این رواق دارای چهار دهانه طاق است که عرض این دهانه  ها 
ــت )تصویر 22(. ستون از 1/5 متر تا حدود 3 متر متغیر اس
ــته  اند مقطع  شان  ــرقی را نگه داش هایی که طاق  های رواق ش
ــت و قطر آن ها از قطر ستون  های دیگر بخش  های  دایره  ای اس
ــانتی  متر  ــت و به حدود یک 1/80 س ــجد بیش  تر اس این مس
ــد. از دیگر ویژگی  های این رواق، نحوۀ اتصال ستون  ها  می  رس
ــت  ــه با کمی پیش  آمدگی صورت گرفته اس ــت ک به طاق اس

)تصویر 23(.
ــده طاق  های مازه  ای  ــعی ش      عالوه بر این در این رواق س
ــجد نیز به این  ــین مس ــود. ورودی پیش به تیزه  دار تبدیل ش
رواق راه داشته که هم اکنون به سرویس  های بهداشتی که به 

تصویر 20. فضای درونی رواق شرقی؛ شبستان جنوبی در انتهای این 
رواق قرار دارد. هم اکنون راه ارتباطی این دو فضا به یکدیگر مسدود 
شده است و در تصویر قابل مشاهده است )عکس از: نگارنده، 1394(.

تصویر 21. نمای بیرونی رواق شرقی از سمت کوچه؛ در این نما، 
سرویس بهداشتی الحاقی قابل مشاهده است 

)عکس از: نگارنده، 1394(.

تصویر 22. نمای بیرونی رواق شرقی از درون حیاط 
)عکس از: نگارنده، 1394(.
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تصویر 23. نحوۀ اتصال ستون و طاق در رواق شرقی 
)عکس از: نگارنده، 1394(.

تصویر 24. یکی از طاق  های دهانۀ رواق شرقی؛ در این طاق سعی شده 
قوس مازه  ای به تیزه  دار تبدیل شود )عکس از: نگارنده، 1394(.

تازگی الحاق شده  اند، راه دارد )تصویر 24(. 

رواق  غربی
مساحت کلی این رواق حدود 32 متر مربع است و دارای سه 
ــتون  ها و طاق  هایی که در  ــت )تصویر 25(. س دهانه طاق اس
ــبتاً نامنظم هستند و  این بخش قرار دارند دارای فرم  های نس
ــتون  ها نیز از یکدیگر از یک  با یکدیگر فرق دارند و فاصلۀ س
ــت. نکتۀ جالب توجه در اتصال ستون  های  1 تا 2/5 متغیر اس
ــت که با توجه به تفاوت طاق  ها از  این رواق به طاق  ها این اس
یکدیگر، همان شیوۀ کلی و اصیل بنا یعنی بیرون  زدگی طاق 
ــت )تصویر 26(. این بخش  از مسجد  از ستون حفظ شده اس
ــتند و همانند  ــجد هس ــرقی، فضای نیمه  باز در مس و رواق ش
ــایر بخش  ها دارای آسمانه  ای تخت هستند و با همان شیوۀ  س
ــده  اند. عالوه بر این  ها، در رواق غربی سه  ــی ساخته ش نیارش

تصویر 25. فضای درونی رواق غربی )عکس از: نگارنده، 1394(.
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طاق  نما با عمق کم دیده می  شود که علت وجود آن ها مشخص 
نیست و قرینۀ آن ها در رواق شرقی وجود ندارد )تصویر 27(.

چله  خانه
ــتان و بلوچستان امری  ــینی در اعتقادات مردم سیس چله  نش
ثواب و پسندیده محسوب می  شده است و در اکثر نقاط شهری 
ــانی از فضای چله خانه را  ــتایی این استان می  توان نش و روس
مشاهده کرد. به عنوان مثال بزرگ  ترین و مشهورترین آن ها در 
ــتای صخره ای »تمین« در 65 کیلومتری جنوب غربی  روس
ــهر میرجاوه واقع شده است )عرب، 1384: 35(. در گوشۀ  ش
شمال غربی مسجد جامع دزک دو فضای متصل به هم وجود 

تصویر 26. نمای بیرونی رواق غربی؛ در این رواق نامنظم بودن 
طاق و قوس  ها به خوبی قابل مشاهده است، دید از روی بام 

مسجد )عکس از: نگارنده، 1394(.

تصویر 27. نمای بیرونی رواق غربی؛ طاق  نماها در این رواق دیده 
می  شود، دید از درون صحن مسجد 

)عکس از: نگارنده، 1394(.

ــافران و در راه ماندگان در نظر گرفته شده  دارد که برای مس
ــت )تصویر 28( و در همین بخش پلکانی با انحنای نسبتاً  اس
ــطح زمین به فضایی  کم قرار دارد که در عمق 4 متری از س
ــجد آن را  ــد که اهالی محل و هم چنین مولوی مس راه می  یاب
ــد )تصویر 29(. این فضا به منظور عبادت و  چله  خانه می  نامن
ریاضِت نفس مورد استفاده قرار می گرفته و به مدت چهل روز 
ــد و در این مدت جز برای نماز  ــه عبادت می پرداختن در آن ب
فرض و رفع ضروریات از آن بیرون نمی آمدند و با غذای کم و 
خواب کوتاه این مدت را سپری می کردند. این مکان تا همین 
اواخر نیز برای چله  نشینی مورد استفاده بوده است. فرم کلی 
ــکل است که با توجه به این که دست  کند  چله  خانه مستطیل  ش

تصویر 28. ورودی چله  خانه در گوشۀ شمال غربی شبستان شمالی 
مسجد )عکس از: نگارنده، 1394(.

تصویر 29. پلکانی که به سمت چله  خانه می  روند 
)عکس از: نگارنده، 1394(.
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نقشۀ 6. جانمایی چله  خانه روی پالن مسجد 
)مأخذ: آرشیو ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان، معاونت میراث فرهنگی، جانمایی نقشه: نگارنده(.

ــده  اند. ابعاد تقریبی این فضا  ــه  هایش منحنی ش ــت گوش  اس
ــد  ــاع آن نهایتاً به 1/5 متر می  رس ــت و ارتف 2× 1/5 متر اس

)نقشۀ 6(.
ــتان شمالی  ــی از شبس      از آنجایی که این فضا در زیر بخش
ــقف آن از همان مصالحی است که در  ــت، س ــده اس کنده ش
ــت. در درون چله  خانه به غیر  کف چله  خانه استفاده شده اس
ــده و یک طاقچه کم  عمق که  ــری که در کف پهن ش از حصی
آن هم دست  کند است چیز دیگری وجود ندارد )تصویر 30(.

صحن
در میانۀ مسجد، صحن قرار دارد و شبستان  و رواق  ها دورتادور 
ــیار نزدیک  ــده اند. ابعاد صحن به فرم مربع بس آن احداث ش
است و حدود  14× 13/5 است و در واقع کم  تر از یک چهارم 
زیربنا را به خود اختصاص داده است. در این صحن تنها یک 
ــتی برای  ــود دارد و پلکانی کم  عرض و خش ــت کُنار وج درخ
دسترسی به بام در جبهۀ شمالی و چسبیده به دیوار شبستان 
قرار دارد. کف  آن هم اکنون با مرمر سفید فرش شده است و 
تصویر 30. فضای داخلی چله  خانه؛ حصیری جهت نشستن در کف آنبرای راه رفتن بر روی آن باید پابرهنه بود چرا که نمازگزاران 

پهن شده است )عکس از: نگارنده، 1394(.
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تصویر 31. نمای کلی از صحن مسجد که در آن رواق شرقی و بخشی از 
شبستان جنوبی دیده می  شود )عکس از: نگارنده، 1394(.

تصویر 32. موزاییک قدیمی کف  صحن مسجد 
)مأخذ: مطالعات شناخت و آسیب  شناسی مسجد جامع دزک: 132(.

ــلوغی و زمانی که هوا مطبوع است بر روی آن نماز  در ایام ش
ــجد در گذشته با موزاییک  می  گزارند )تصویر 31(. صحن مس
ــده بود )تصویر 32( اما به درخواست مولوی مسجد،  فرش ش

کارشناسان میراث فرهنگی آن را با سنگ پوشاندند.
ــده، حاکی از  ــه  ای که در ضلع غربی صحن حفر  ش      گمان
ــت که کف اصلی صحن بسیار پایین  تر از کف فعلی آن  آن اس
بوده است. در گمانه   ای که توسط کارشناسان میراث فرهنگی 
ــجد زده شد در عمق 30  ــۀ غربی حیاط مرکزی مس در گوش
ــه الیه کف گچی مشاهده شد.  ــانتی  متری از کف فعلی، س س
عمق الیه  های گچی در حدود 20 سانتی متر و ضخیم  ترین آن 
ــاعد  الیۀ اول بود. البته این گمانه به دلیل عوامل جوی نامس
ــال بارندگی، بالفاصله با رعایت اصول فنی و حفاظتی  و احتم
پر شده و ادامۀ انجام کار و تحقیقات بیش تر به زمانی مناسب 

موکول شده است )عرب، 1384: 35( )تصویر 33(.

تصویر 33. گمانه  ای که در ضلع غربی صحن زده است 
)مأخذ: مطالعات شناخت و آسیب  شناسی مسجد جامع دزک: 145(.

تصویر 34.  تزیینات دندان  موشی باالی محراب و طاق  نماها؛ شبستان 
جنوبی مسجد )عکس از: نگارنده، 1394(.

تزیينات مسجد
ــت.  ــاده و بی  پیرایه اس ــع دزک کامالً س ــجد جام ــای مس بن
ــت که در حاشیۀ  ــی اس تزیینات این بنا نقش  مایۀ دندان  موش
ــورد )تصویر 34(.  ــم می  خ باالی محراب و طاق  نماها به چش
ــیم گل جهت تزیین و آمود  ــت و از س اندود داخلی بنا گچ اس
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ــتفاده شده است. بر روی دری چوبی که  نمای خارجی بنا اس
ــت و در حال حاضر در  ــده اس ــای اولیه  اش جا به جا ش از ج
ــود، نقش و نگاري دیده می  شود  رواق شرقی نگهداری می  ش

)تصویر 35(.

ویژگی  های معماری مساجد قرون اوليۀ اسالم در ایران
معماری مساجد نخستین ایران همچون مسجد جامع فهرج، 
شوش، تاریخانۀ دامغان، و... برگرفته از تهرنگ مسجد مدینه 
ــجد قبا، نخستین فضای  ــجد که پس از مس ــت. این مس اس
ــالم است از نوع  ــجد در تاریخ اس ــده به عنوان مس ساخته  ش
ــن مرکزی قرار  ــتون  دار بوده که گرداگرد صح ــتان س شبس
ــتان جنوبی که در سمت  ــت. در این مساجد شبس گرفته اس
ــده دارای وسعت بیش تری است و محراب و منبر  قبله واقع ش
ــتان قرار دارند، وسعت شبستان  های دیگر  نیز در این شبسس
ــیده برای عبور  ــت و گاهی در حد یک رواق سرپوش کم  تر اس

تصویر 36. شبستان  جنوبی مسجد تاریخانۀ دامغان )مأخذ: مساجد ایران.  ص 79 و 81(.

ــت. سادگی و پرهیز از بیهودگی و  از آن استفاده می  شده اس
ــاخت  مایه  های بومی از خصوصیات  هم  چنین بهره  گیری از س
ــاجد این  ــت )پیرنیا، 1383: 134 و 135(. در مس بارز آن اس
ــت، حتی  دوره از فضایی به نام گنبدخانه و مناره خبری نیس
ــان را از باالی بام خانه به  ــی که مؤذن محمد)ص( مؤمن هنگام
ــرای او در نظر نگرفته  ــرا می  خواند، جایگاهی خاص ب نماز ف
ــتون  های  ــد )اتینگهاوزن و گرابر، 1386: 28( و اغلب س بودن
به  کار رفته در این مساجد چهارضلعی و مدور و حجیم بوده و 
توسط قوس  های مازه  دار )بیضوی( به یکدیگر متصل شده  اند. 
این نوع قوس که کاربردش از ویژگی  های نیارشی شیوۀ پارتی 
است در مساجد مربوط به قرون اولیۀ اسالم در ایران دگرگون 

شده است )تصویر 36(.
ــت:  ــین چنین اس ــاجد ناحیۀ سنی  نش      توالی منطقی مس
ــتان  ــته )شبس ــاز )صحن(/ نیمه  باز )رواق  ها(/ بس ــای ب فضاه
ــجد، نمازگزاران  ــز این  ها برای حفظ نظافت مس مرکزی(. ج
می باید کفش  ها را در بیرون صحن مسجد در فضای باز بیرون 

درآورده و با پای برهنه وارد شوند )قائدی، 1378: 404(.

تحليل و مقایس�ه   ی نيارش و آرایه  های مس�جد جامع 
دزک و تاریخانه دامغان

ــاهد  ــترکی را ش ــجد ویژگی  های مش ــارش هر دو مس در نی
ــخصه  های اصلی مساجد قرون اولیۀ اسالم  هستیم که از مش
در ایران است که به صورت شبستان ستون  دار یا چهل  ستون 
ــتان  ها و رواق  ها بر  ــده اند. در این مساجد، شبس بنیاد می  ش
ــن قرار گرفته  ــور و مدور، گرداگرد صح ــتون  های قط روی س

تصویر 35.  تزیینات کنده  کاری چوب بر در قدیمی مسجد رهاشده  در 
رواق شرقی مسجد )عکس از: نگارنده، 1394(.
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نقشۀ 7. مقایسۀ پالن مسجد جامع دزک و تاریخانۀ دامغان. در پالن هر دو مسجد حضور صحن مرکزی و شبستان  ها و رواق  های اطراف صحن و همچنین 
عمیق  تر بودن شبستان جنوبی به خوبی مشهود است.

ــکل( بوده و طاق  ها   اند؛ چفدهای آن از نوع مازه  ای )بیضی  ش
ــتون  های این مساجد در  ــده  اند؛ س به صورت ضربی اجرا ش
محل پاکار قوس )جایی که طاق شروع می  شود( دارای پیش 
ــاری پارتی را یادآور  ــت که نقش کم رنگی از معم آمدگی اس
می   شود. تعریف نشدن فضایی مختص محراب در سمت قبله 
و الحاق آن در دوره های بعد به هر دو مسجد و پایین  تر بودن 
ــجد جامع دزک نسبت به زمان حال نیز ما را  ــابق مس کف س
در اثبات این فرضیه که مسجد جامع دزک هم چون تاریخانه 
ــالم است یاری می  کند. از آن جایی  دامغان مربوط به اوایل اس
ــاجد  ــارم هجری به بعد، مناره را در کنار مس ــه از قرن چه ک
ــجد جامع دزک  ایران می  بینیم، عدم وجود مناره در کنار مس
ــق منارۀ تاریخانه دامغان به دوره  های بعد را نیز می  توان  و تعل
ــجد دانست )نقشۀ  دلیل دیگری بر هم  عصر بودن این دو مس

.)7

ــی دیگر از ویژگی  های  ــه بودن نیز یک ــادگی و بی  پیرای      س
مشترک این مساجد است. ساخت  مایۀ هر دو مسجد با توجه 
ــت و آجر است. در  ــترس بودن خاک، خش به اقلیم و در دس
این باره شاید بتوان گفت مسجد جامع دزک به سبب سادگی 
بیش  تر و به کارگیری خشت خام جهت ساخت بنا، نسبت به 
ــاخته شده ، قدیمی  تر باشد. جز  تاریخانه دامغان که با آجر س
ــع دزک، طاق  ها به صورت یکنواخت و  ــجد جام این  ها در مس
ــا در کنار یکدیگر قرار  ــدون تغییر ارتفاع و یا عرض دهانه  ه ب
گرفته   اند در حالی که در تاریخانه دامغان دهانه  ی وسطی رو 
ــت. در این مسجد فضایی  ــاخته شده اس به قبله، عریض  تر س
به نام چله  خانه وجود دارد که به آن سونیا نیز گفته مي  شود. 
ــت مکانی  ــده اس چله  خانه که در عمق 4 متری زمین واقع ش
است که عارفان و صوفیان به مدت چهل شبانه  روز درآن جا به 
ــد ولی تاریخانۀ دامغان فاقد  ــاز با خداوند مي  پرداختن راز و نی
ــجد جامع دزک با تاریخانۀ  ــت. دیگر تفاوت  مس این فضا اس
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ــجد جامع  ــت ـ زنده و پویا بودن مس ــان ـ که ماهوی س دامغ
ــجد به عنوان مسجد  ــت؛ در حال حاضر از این مس دزک اس
ــه، جمعه  ها نیز  ــود و عالوه بر ایام هفت ــتفاده مي  ش جامع اس
ــاز جمعه در این  ــتاهاي مجاور نم با گرد آمدن مردم از روس
مکان برگزار مي  شود و صدای اذان جهت دعوت نمازگزاران از 

بلندگوي مسجد به موقع طنین  انداز است.

بنيان و تحوالت مسجد جامع دزک
ــت. اما  ــجد جامع دزک دارای کتیبه و تاریخ مکتوب نیس مس
نظر به این که هنر در هر دوره  ای ویژگی  های روح زمانۀ خود 
ــس می  کند و مطابق یکی از فرض  های بنیادین تاریخ  را منعک
هنر »آثاری که در یک زمان آفریده شده باشند، عموماً دارای 
ویژگی  های سبک واحدی خواهند بود« )گاردنر، 1381: 13( 
ــزا و عناصر  ــباهت  هایی بین اج ــه و یافتن ش با انجام مقایس
ــکیل  دهنده مسجد جامع دزک و مساجد شبستانی و آثار  تش
ــجد تاریخانه  ــالم ایران از جمله مس معماری اولیۀ پس از اس

دامغان، می  توان بنیاد این اثر را به صدر اسالم نسبت داد.
ــجد جامع  ــکل  گیری مس ــفاهی نیز دربارۀ ش       روایاتی ش
ــدارک قابل اعتمادی  ــواهد و م دزک وجود دارد که چون ش
ــت نمی  توان به آن ها استناد  ــترس نیس برای اثبات آن در دس
ــود. بومیان محل،  کرد و تنها در این جا به ذکر آن اکتفا می  ش
ــام بابا حاجی دزکی و فرزندش  ــجد را به فردی به ن بنیاد مس
ــیخ اویس که از اهالی روستایی به نام هیتوک که در چند  ش
ــبت می  دهند. البته برخی از  ــهر است، نس کیلومتری این ش
اهالی محله معتقد اند که هفت نفر که در عراق کار می  کردند 
ــاخته  اند و آن را  ــد آن  را س ــی بودن ــای مختلف و از قومیت  ه

مربوط به 1200 سال پیش می  دانند.
     این مسجد شبستانی تا دورۀ معاصر به همان وضعیت اولیه 
ــدون تغییر باقی مانده و تنها در هر دوره ای بخش  هایی از  و ب
آن توسط بومیان محل مرمت شده و دوام و بقای آن تضمین 
ــتاها و بخش  هاي این شهرستان  ــت. مردم از روس ــده اس ش
ــواره یک روز قبل براي خواندن نماز جمعه حرکت  پیاده یا س
مي کردند تا روز جمعه خود را به مسجد جامع دزک برسانند. 
ــمالی بنا )شبستان  ــتان ش ــواهد موجود، شبس ــاس ش بر اس

ــجد در دورۀ قاجاریه بازسازی شده  ــتانی( و ورودی مس زمس
ــت. دری چوبی نیز در رواق شرقی کار گذاشته شده که بر  اس
روی لنگۀ سمت راست آن تاریخ 1318 ق حک شده است که 
نشان می  دهد که این بنا در دورۀ قاجار توسط شخصی به نام 
ــده، یا فقط در ورودی آن در  ــکری مرمت ش محمد فرزند لش
ــاخته و در محل نصب شده است: »عمل محمد  این تاریخ س
ولد لشکری فی سنه هزار)و(  سیصد )و( هشده شیر محمد«. 
ــجد، بر اساس اطالعات به  دست  آمده  در پروندۀ ثبتی این مس
ــجد جامع را به دورۀ قاجار نسبت  از این در چوبی، قدمت مس
ــی میراث فرهنگی استان سیستان  ــت )امور پژوهش داده اس
ــجد جامع دزک  ــتان، 1375(. از الحاقات جدید مس و بلوچس
ساخت شبستان زمستانی با 5 ستون و وضوخانه است که در 
ــجد پس از عبور از دو اتاقی که برای  ــۀ شمال شرق مس گوش
ــده. این اثر در  ــدگان در نظر گرفته ش ــافران و در راه مان مس
تاریخ 12 اردیبهشت 1377 بۀ شمارۀ 2012 در فهرست آثار 

ملی ایران به ثبت رسیده است.
     تاکنون مرمت  ها و دخل و تصرفات زیادی در صورت اولیۀ 
مسجد انجام گرفته است که نمونۀ بارز آن اقداماتی است که 
ــتاییان  ــال  1360ش با همیاری و همکاری روس در حدود س
ــدود کردن در  ــه از آن جمله می  توان به مس ــام گرفته ک انج
ورودی اصلی بنا در جبهۀ شمالی و باز کردن در فعلی مسجد 
ــازی  هایی که اخیراً  ــرقی اشاره کرد. از جمله نوس در ضلع ش
ــت می  توان به تغییرات شبستان زمستانی در  انجام گرفته اس
جبهۀ شرقی مسجد و ساخت تعدادی سرویس  های بهداشتی 
ــاره  ــجد اش و وضوخانه و باز کردن دری در ضلع جنوبی مس
ــال )1360 خورشیدی( با نصب  کرد )نقشۀ 8(. در همین س
ــری، فضای  تعدادی در و پنجره آلومینیومی به صورت سرتاس
سقف شبستان غربی را از فضای صحن جدا کرده  اند )همان، 

 .)6 :1375

نتيجه  گيری
ــده و مقایسۀ تطبیقِی مسجد جامع  با توجه به مطالب ارائه  ش
ــود تفاوت  هایی که میان این  ــۀ دامغان، با وج دزک و تاریخان
ــت می  توان هر دوی آن ها را با اختالفی  ــجد وجود داش دو مس

74



ــاجد باقی  مانده قرون  ــت. مس اندک متعلق به یک دوره دانس
ــرا که از مصالح  ــیار کمیاب  اند چ ــالمی در ایران بس اولیۀ اس
ــده و بر اثر فرسودگی  ــان بهره گرفته ش کم  دوام در ساخت  ش
ــدید از بین رفته  اند و یا در پی گسترش شهرها و روستاها  ش
ــه ردی از ریخت  ــده  اند تا حدی ک ــر و تحول ش ــار تغیی دچ
ــه و معرفی  ــت. بنابراین با مطالع ــی نمانده اس ــان باق اولیه  ش
ــاجد بی  نظیری هم  چون مسجد جامع دزک که در استان  مس
ــده  ای چون سیستان و بلوچستان قرار دارد،  کم تر شناخته  ش

ــده  های  می  توان دریچۀ تازه  ای به مطالعات تاریخ معماری س
اولیۀ دوران اسالمی در منطقۀ سیستان و بلوچستان گشود.
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