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  چكيده
بافت شهر اصفهان  مركزي ةعنوان نقط  گيري در قرن دوم هجري، به مسجد جامع اصفهان از بدو شكل

و تحوالت شهري اصفهان در  ييمورد توجه بوده است. وجود اين مسجد به روند ادغام مراكز روستا
  هاي بعد منجر شد. دوره
بوده مواجهشهر و ازدياد جمعيت، مسجد نيز با تغييرات و الحاقاتي  ةاز قرن سوم به بعد با توسع     

الملك، و تغيير پالن مسجد از شبستاني به چهار  گنبد تاجالملك،  است. احداث مقصوره و گنبد نظام
  .ه استكه در مسجد اعمال شد كردين الحاقاتي قلمداد تر مهمتوان  را مي در دورة سلجوقي ايواني
وجود آمد كه تا  اي در مسجد جامع به در قرن نهم تا قرن دوازدهم، اقدامات و تغييرات قابل مالحظه     
  ه يافت.قاجار نيز ادام ةدور
و حتي ،هنري، اسنادي، فرهنگي ،اي ي واالي سازهها ارزشبا و خود  ةاين مسجد با قدمت هزارسال     

  .هاي فخر بسيار را در خود دارد مايه علمي خود
ن و سياحان زيادي در سفر خود به اصفهان، آن را كانون توجه خود ابه همين جهت نه تنها مورخ     

  .بسيار به آن شده استن ان و مستشرقاث توجه محققند، بلكه باعا  هقرار داد
ن قرار گرفت. از اوائل قرن چهاردهم موضوع رسيدگي و حفاظت از اين مسجد در دستور كار مسئوال     

به ييمسجد توسط كارشناسان ايتالياهاي تاريخي،  سازي دوره به منظور روشنم، 1960در ابتداي سال 
اقدامات قرار گرفت و هاي موضعي و ميداني  ها و پيگردي بررسيسرپرستي پروفسور گالديري مورد 

  .انجام شدهر گمانه ها در  پايان بررسيمرمتي پس از 
هاي ها و اقدامات مرمتي مورد توجه قرار گرفته، به مرمت حاضر عالوه بر اينكه اين بررسي ةدر مقال     

نيز پرداخته شده است.  تخريب شدهق رژيم متجاوز عرا ييدر بمباران هواكه بخش وسيعي از مسجد 

  هاي كليدي واژه
   .ايزمئو، معماري، مرمت ةاصفهان، مسجد جامع، موسس
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   مقدمه
 ،قرن اول هجري دركه تولد مسجد جامع اصفهان يياز آنجا

 ةگيـري نطفـ  با شـكل  ههموار ،و رشد و تغييرات متوالي آن
مـرتبط و  ن فيزيكـي آ  ةشهر اسالمي اصفهان و توسـع  ةاولي

رسـد  نظر مي هالزم ب ،تحوالت اجتماعي بوده است متأثر از
تـرين   اي در معرفي شهر اصـفهان كـه بـزرگ   در ابتدا مقدمه

   شود. ارائه، مسجد جامع ايران در آن قرار گرفته
شود كـه در تـاريخ   اصفهان امروزه به شهري اطالق مي     

شهرهاي اسالمي محسـوب   ةزمر در ،معماري و شهرسازي
شهر وسيعي به نـام   ،د. اصوالً در دوران قبل از اسالمشومي

بر شواهد و اسناد  اصفهان در منطقه وجود نداشته است. بنا
اي از روســتاهاي كوچــك و مجموعــه» ســپاهان« ،تــاريخي

رود و  زاينـده  آبپـر  ةرودخان سببكه به است بزرگ بوده 
ايجـاد مراكـز    ةانگيـز  ،هاي حاصلخيز اطراف رودخانه زمين
(شـفقي،   وجـود داشـته اسـت   در آنهـا  و زيستگاهي  اقامتي
در ييروستا ،»اواني«. يكي از اين مراكز به نام )243: 1381

كه مسجد جامع اوليه در كنـار  است مركز آن مجموعه بوده 
آن ساخته شده است. زندگي شـهر اصـفهان در تمـام ادوار    

و نام اصـفهان همـواره بـا     ،رود بوده وابسته به وجود زاينده
اي معناي رودخانهه رود ب رود همراه بوده است. زاينده ندهزاي

هـاي   آن در كـوه  ةكنـد و سرچشـم  است كه خود زايش مي
جريـان آن مرتبـاً   مسـير  غربـي اصـفهان اسـت و در     ةمنطق
 ،اسكان شهر اصـفهان  ةاولي زش رو به تزايد است. مراكا آب

 شمالي رودخانه در دشـت سـپاهان شـكل گرفتـه     ةدر جبه
در رشـه مـداوم آن   ةايجاد شهر و توسعولي پس از  ،است
  . فته استياجنوبي رودخانه نيز گسترش  ةجبه

توسـط ايجـاد    ،رود برداري از آب زاينده بهره براي بازاز دير
از نقاط غربي منطقه و قبل از ورود رودخانه بـه   ييها كانال
- دهكـر  مي استفادهوسيعي  مقياسآب را در  ،سپاهان ةمنطق

از محلـي   ،هـاي آب  آنكه يكي از ايـن جريـان  اند و جالب 
گذشته كه مسجد جامع اوليه بر روي آن قسمت سـاخته   مي

در داخل حياط مسجد اين نهر آب ها  و تا مدت است شده
سـازي   قابل استفاده بوده است. هم اكنون نيز بخشي از كف

  محيط مسجد بر روي اين نهر اجراء شده است. 
 زمـان ر دين اسالم در ايران همولد شهر اصفهان با ظهوت    

هـاي ديـرين    فرهنگ اسالمي و تـأثيرات سـنت   .بوده است
و مردم اصفهان نيز به تأسـي  ده شبخش معماري ايران  الهام
.  شده ييبها خالق آثار معماري گران ،از آن اند
       ( در اواســط قــرن دوم هجــري (قــرن هشــتم مــيالدي

ـ ن اد كه مورخـ شمسجدي در اصفهان احداث  از آن ادي زي
. بنـاي  )131و 130: 1377(ابونعيم اصـفهاني،   اندكرده   ديا
تر از يك قرن بعـد از سـاختن آن تخريـب     كم مسجد ةليوا

تـر سـاخته    ابعاد وسـيع  اشد و در جاي آن مسجد ديگري ب
و آثار مسجد اوليه در زير سطح مسجد فعلـي   ،(همان) شد 

محل مسجد شناسي كه در  هاي باستان در كاوش .شدمدفون 
ينـات گچبـري   ياز ديوار قبله و تز ييها قسمت ،انجام گرفته

. )1/159: 1392(گالديري،  دست آمده استه بمسجد اوليه 
ينـي گچبـري   يبا انجام مطالعات تطبيقي ارتباط الگوهاي  تز

 اسـالمي مشـخص شـده اسـت     ةآن با تجربيات قبل از دور
  . (همان)

اتفـاق ديگـري    دي)اول قرن سوم (قرن دهم ميال ةدر نيمـ 
 زديـاد شـهر و ا  ةبا توسع ست.پيووقوع ه در شهر اصفهان ب

ـ  .مسجد قرن دوم كـافي نبـود  گنجايش  ،جمعيت همـين  ه ب
آوري اعانات هاي مالي و جمع كمك ياز طريق اهداجهت 
تـر   و مسجد بزرگ شدهاي اطراف خريداري  خانه ،مردمي

م (ابــونعي دشــتــري بــه ســبك شبســتاني احــداث  وســيعو 
 در طـول تـاريخِ  . طرح اين مسـجد  )130: 1377اصفهاني، 
تغييرات و الحاقات را بر اساس جهات توسـعه   ةمسجد كلي

  ده است. كرمشروط  ،(مدول) طراحي و انتخاب پيمونِ
شهر اصفهان  در قرن چهارم هجري مركـز حكومـت آل    ـ

و بعضي از آداب  ي. آنان به احياشدبويه از حكمرانان ملي 
گذشتگان پرداختند و به عمران و آبـادي شـهر توجـه     سنن
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ذوق و  . هنرمنــدان و معمــاران خــوشنشــان دادنــدخــاص 
(جابري انصاري،  دانشمندان نامي در اين شهر تربيت شدند

برگرداگرد شهر حصـار دفـاعي ايجـاد    آل بويه . )18: 1321
ــد كر ــفقدن ــا و  ) 267: 1381 ي،(ش ــهر بناه و در داخــل ش

جديـد در   ياز جمله الحاقات .وجود آوردنده عمارات زيبا ب
مسجد جامع قرن سوم و ايجاد مسجد جامع جديد بـه نـام   

كـه تنهـا    )62: 1328(مافروخي اصفهاني،  مسجد جورجير
  باقيمانده است. آن  سردر

ميالدي) تركان ماز اواسط قرن پنجم هجري (قرن دوازده ـ
و مركز حكومت خود را در  كردهرا تسخير سلجوقي ايران 

فهان مستقر ساختند. وزير سياستمدار و دانشمند ايرانـي  اص
ـ  ملكشاه سلجوقي آثار عظـيم و جاودانـه   ه اي در اصـفهان ب

تغييرات بنيـادي در فضـاهاي مسـجد     ةاز جمل .وجود آورد
هاي رفيع و مزين  ايجاد گنبدهاي وسيع و ايوان ،جامع قبلي

كه هنوز هم بعـد از حـدود هـزار سـال از آن      چنان آنبود. 
 ةت اصلي مسجد جـامع بازتـابي از تغييـرات دور   ئهي ،ورهد

. است سلجوقي
)  چهاردهمو  سيزدهم( هجري و هشتم قرن هفتم - ميالدي

 در .دورة استيالي ايلخانان مغول در ايران اسـت مصادف با 
اي در سراسر ايران ايجـاد  آن دوره آثار هنري قابل مالحظه

 محـراب ي مانند يهانمونهاز اين دوره در شهر اصفهان  .شد
: 1350(هنرفـر،  معروف  الجايتو در مسجد جـامع اصـفهان   

  موزون باقيمانده است.  آثارهاي زيبا و و مناره) 115
 ةمـيالدي) دور  شـانزدهم و  پـانزدهم قرن هشتم و نهـم (  -

حكومت تيمور و جانشينان او در ايران بـوده اسـت. آغـاز    
تيمور در اصفهان با قتل و غارت همراه بود ولي پـس   ةدور

ن جانشـينان تيمـور بـه آبـاداني و عمـران كشـور       از نيم قر

كه در اصفهان به سـاختن قصـور متعـدد     چنان پرداختند آن
ها و الحاقات دخالتبه ده و در مسجد جامع نيز كرمبادرت 

كه  )535 – 540: 1374يلبر، و لمبيكگ( كردند اقدامجديد 
هاي مختلف مسـجد بـه آن خـواهيم    در فصل معرفي دوره

  پرداخت. 
ن دهم هجري (شانزدهم مـيالدي) تـا قـرن دوازدهـم     قر -

ز قرن يازدهم هجـري  در آغا .حكومت صفويان است ةدور
و (هفده ميالدي) شاه عباس اصفهان را به پايتختي برگزيـد 

در مدت زماني نه چندان طوالني شهر را به اعتبار و شهرت 
در اين مدت عـالوه بـر    .)7: 1349(شاردن،  جهاني رسانيد
 ،هـا  نااحداث ميـد به  ،و ايجاد محالت جديد گسترش شهر

 تـر  بـيش كـه  اقـدام شـد   ها  ها و گردشگاه كاخ ،ها ساختمان
 هكـرد   آن زمان از اصفهان بازديد جهانگردان خارجي كه در

هـا   نظيـر و باشـهرت آن كتـاب    هاي بـي  ييدر ذكر زيبا ،اند 
و تدر مسجد جامع اصفهان نيز اقـداما صفويان  .اند نوشته

(رك: گالـديري،ند وجود آورده اي بحظهتغييرات قابل مال
1392(.  

قرن دوازدهم هجري (هفدهم ميالدي) پـس  دوم  ةاز نيم -
 ةاز فروپاشي حكومت صـفويان و روي كـار آمـدن سلسـل    

از اهميـت شـهر اصـفهان     ،قاجار تا ظهور تحوالت صنعتي
ـ   ةتدريج كاسته  شد و اكثر آثار و بناهـاي دور  به ه صـفوي ب

تـدريج تخريـب    ت به تهران متروكه و بـه علت انتقال پايتخ
ـ     ،دش  ةعنـوان مركـز عمـد     هولي مسـجد جـامع اصـفهان ب

اقشـار مختلـف    ةبرگزاري مراسم مذهبي و تجمـع روزمـر  
و ،است هدهمواره توسط مردم مراقبت و مواظبت ش ،مردم
 ـبهـاي مـذهبي     گـران  ةده تا اين مجموعكرسعي  يلهر نس

  .)1(تصوير تحويل دهد  و به آيندگان دنكفرهنگي را حفظ 
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  .(مأخذ: آرشيو ميراث فرهنگي اصفهان) مسجد جامع اصفهان .1تصوير 

و ،ينييتز ،ايسازه ،ي مختلف معماريها ارزشمعرفي 
  موجود در مسجد اسنادي

   ي معماريها ارزش .1
شـهر   ةمسجد جامع اصـفهان تجربيـات معمـاري هزارسـال    

توان بسـياري از   لحاظ مي همينه اصفهان را در بر دارد و ب
كشورهاي همسـايه را در   هاي تاريخ معماري ايران و سبك

شده بـا   ينيايجاد انواع جرزهاي آجري تز ؛كرد ييآن شناسا
ي آجري با مقاطع مختلف از جمله ها ستون ،نقوش هندسي

بخشي و چهاربخشي كه از تركيـب   هاي دوبخشي و سه فرم
انواع باهاي پوششي مهآيد، طاق و چشدست ميه ها بدايره
 ،)22 – 1/75: 1392(گالـــديري،  ييـــهـــاي اجرا روش
 ،ينـات متفـاوت در هـر كـدام    يهـاي چهارگانـه بـا تز    ايوان

ـ  گنبدهاي عظيم با روش  ةپوسـت صـورت دو ه هاي ابداعي ب
و شـده در اطـراف حيـاط،     ينينماهاي موزون و تز ،پيوسته

مسـجد   گانه كه هر كدام به معبري در اطـراف  ده سردرهاي

 ةي مجموعـ ينهـا  اين آثار در تركيـب  ةكلي .شود گشوده مي
تاريخ پيوسته را توان آن  دهد كه مينظيري را تشكيل مي بي

 ،نقـاط از المعارف معمـاري ايـران و برخـي ديگـر      ةو دائر
  . شمردربويژه آسياي ميانه  به

كه در قرن پنجم هجري (دوازدهم  با تحوالتي از آن گذشته
مسجد شبستاني قبلي بـه   ،وجود آمده ب دمسجميالدي) در 

در مقايسـه  جديـد   ةاين شيو .دشمسجد چهارايواني تبديل 
مسـجد  «نـام  ربـي)  عبا طرح شبستاني (معطوف به فرهنگ 

جـامع   دجو از آن دوره اكثر مسا ،به خود گرفترا  »ايراني
شهرهاي بزرگ ايران با همـين سـبك چهـارايواني سـاخته     

 ،اجد موجــود از قبــل نيــزحتــي در بعضــي از مســ .شــدند
اين  .شودتبديل  يتا به مسجد چهارايوان شدتغييراتي ايجاد 
نشين خارج از ايران نيز تسري  هاي مسلمان الگو به سرزمين

ترين ارزش معماري مسـجد جـامع   . بنابراين عمدهكردپيدا 
آهنـگ را در تـاريخ    اصفهان آن است كه نقش الگوي پـيش 

  .)2و  1(نقشه  ه استكردمعماري ايران ايفا 
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  .)325: 1392شرودر، گالديري، . پالن مسجد جامع اصفهان (مأخذ: 1 ةنقش
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  .)ميراث فرهنگي اصفهانمسجد جامع اصفهان (مأخذ: مقطع طولي و عرضي . 2نقشه 

   اي و ساختاري مسجدي سازهها ارزش .2
خلـق فضـاهاي    ،شـده در معمـاري   ين اصل شـناخته تر مهم

 ةمحوطـ  ،ين فضـاي داخلـي مسـجد   تـر  ممهداخلي است و 
طراحي فضا در مسـجد   است. ي محراب (مقصوره)رو روبه

اصـل   ،طـراز بـا ايـن    ولي هـم  ،داراي اهميت خاصي است
ـ اي و تكنولـوژي اجرا اهميت ساختارهاي سـازه  .  ي ي اسـت
 تـرين قسـمت مسـجد   باشـكوه  ،گنبدخانه در مسجد جـامع 

بـا   انيِفضاي شبست ،است كه در تحوالت قرن پنجم هجري
به فضاي يكدست و  ،آن در مقابل محراب متعدد يها ستون
 است. البته ساخت گنبد از دوران قبل شدهاي تبديل گشاده

ولــي فنــون  ،اســت بــودهبــه شــده راســالم در ايــران تج از
داراي ،رفته در گنبدهاي عظيم مسجد جـامع اصـفهان   كار هب

لت اسالمي ايران است. ايجاد اسك ةي دوررمشخصات معما
از ،ناميم را گنبدهاي تركينه مي باربر در اين گنبدها كه ما آن

را بـا   ن و معماران ايراني اجـراي آن افنوني است كه مهندس
ـ     كرآجر ابداع  ه ده و امكان سـاختن صـدها نـوع گنبـد را ب

. تبديل پالن چهارگوش و )2/232(همان،  اند وجود آورده
 ،سازي الي گوشهشكل به فرم دايره از طريق مراحل متو مربع

ضلعي و سپس  به شانزده  يعني تبديل چهارضلعي به هشت
گلـوي   ةمحلي كه اسـتوان (دو ضلعي و نهايتاً  دايره  و و سي

فـرد   هاز خصوصـيات منحصـرب   )گيـرد  گنبد بر آن قرار مـي 
در زمان ايجاد آن در مسجد جامع اصـفهان  معماري ايراني 
ي هاي زيبا ها با فرمتركينهدر اين گنبدها د. شو محسوب مي

گنبـد سـاخته    ةخاگي (تخم مرغـي) ابتـدا بـر روي اسـتوان    
پوششي يكي در خـارج كـه    ةد و سپس با دو پوستونش مي

داخلي كه در گنبـد   ةپوشاند و ديگري پوستمي تركبندي را
گيرد تا آن اسـكلت   ها قرار مي بين ترك ةنمازخانه در فاصل

سـبك   . درشـود  ، تكميل ميباربر را در زير گنبد نشان دهد
ـ  ،الملك وششي تركبندي در گنبد شمالي تاجپ اربر اسكلت ب

ينـات  يبـا تز آن لـي  پوششـي داخ  ةشـود و پوسـت   ديده نمي
ايـن   گنبدهايي كه بـه به  پوشيده شده است.نقوش هندسي 

  . شود گفته ميپيوسته  ةپوستدو شود ساخته مي سبك 
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متناسب بـا  محـل سـاخت و ميـزان      ،عناصر باربر عمودي
ها طراحي شده است. در  زن انواع پوششفشار حاصله از و

ــام  ــد نظ ــك گنب ــ( المل ــلي ةنمازخان ــتوناز  ،)اص ــا س ي ه
اسـتفاده   ،چهاربخشي كه از تركيب چهار دايره تشكيل شده

از جرزهاي مكعبـي   ،الملك شده است. در گنبد شمالي تاج
ها و ايجاد تنوع در مقـاطع آنهـا عناصـر    سازي گوشه نرم با

فضـاهاي شبسـتاني از    در اكثـر اسـت و   باربر ساخته شـده 
ي مكعبي اسـتفاده شـده   ها ستونبا سر اي ي استوانهها ستون

نظيـري   هاي طـاق و چشـمه داراي تنـوع بـي     است. پوشش
ـ  470است. در مسجد جامع اصفهان حدود  پوششـي   ةدهان

(گالـديري،   اجرا شده اسـت  با بيش از پنجاه روش ساخت
1392 :1/74- 22( .  

   جامع اصفهانيني در مسجد يي تزها ارزش .3
ينـي همـواره از اركـان مهـم معمـاري      يها و سـطوح تز اليه

. ايجــاد نقاشــي از تصــاوير افــراد يــا شــوندمحســوب مــي
ـ     شخصيت ه ها در مساجد اسالمي از ابتـدا مجـاز نبـوده و ب
ديگـر ماننـد نقـوش هندسـي يـا طبيعـت        نقوشكارگيري 
يني مورد توجه بوده است. در مسجد يزتصورت ه انتزاعي ب

هـاي   بـا روش  بسياري از سـطوح و فضـاها   ،مع اصفهانجا
مختلف آراسـته شـده اسـت كـه متعلـق بـه ادوار مختلـف        

-بـه شـرح آن مـي    هستند و در اينجا بـه اختصـار  تاريخي 

پردازيم.
خشتي با مـالت   ايرهاميالدي) ديو دهمدر قرن سوم (     
ــوده   ســيم ــرم) پوشــيده  ب و اســت گــل (كاهگــل بســيار ن
لـب  بـر (بـا قا   آجرهـاي پـيش   مـدور آن كـه از  ي هـا  ستون
نمـاي آجـري بـا بندكشـي      يادار ،اي) ساخته شـده  ذوزنقه

آل بويـه   ةگچي بوده است. در قـرن چهـارم الحاقـات دور   
نقـوش   وا نماي آجري ب )بخشي ي دوبخشي و سهها ستون(

)     صورت گله آجري ظريف ب اندازي (يـا گـود و برجسـته
 ،سـلجوقي  ةدوريعني جم در قرن پن .ه استن شده بودتزيي

ي بـا حـروف   يسطوح از تركيب نقوش هندسي و خـط بنـا  
 ة، دوردر قـرن هفـتم و هشـتم    .شـد  تـزيين عمود بـر هـم   

يني عمدتاً ايجاد سـطوح گچبـري   يروش تز ،خانان مغولايل
 .هـاي كتابـت بـوده اسـت     همراه با استفاده از انـواع سـبك  

بـري  با روش گچ هان آنتزييها و  مخصوصاً احداث محراب
در همـراه بـوده اسـت.    طبيعت  انتزاعي نقوش گيري از هرهب

هـا بـه روش    اسـتفاده از پوشـش   ،تيموريان ةدور ،قرن نهم
هاي الوان خصوصاً در  ين سطوح با كاشييبندي و تزرسمي

در قـرن دهـم و   . اسـت معمول بـوده   نماهاي اطراف حياط
تيمـوري در   ةهـاي سـبك دور   روش ،صفوي ةدور ،يازدهم

ان شـرقي و  وسازي در اي مقرنسادامه داشته است.  يناتيتز
كارگيري تركيب آجر و كاشي بـا مهـارت و ظرافـت در    ه ب

ز ديگر اقدامات در تزيين بنـا در  ا ،چهار ايوان اطراف حياط
  است.اين دوره 

 ،ينات اجراشده در مسـجد جـامع اصـفهان   يطور كلي تره ب
و را در طـول تـاريخ شـهر    يينـ ياي از هنرهاي تزمجموعه

  د. كنتحوالت معماري مسجد معرفي مي

ي اسنادي در مسجد جامع اصفهانها ارزش. 4
ها كتيبه .الف

هــاي بســياري از كتيبــه .در بنــاي مســجد جــامع اصــفهان
هاي مختلف وجود دارد كه به معرفي تعدادي از آنهـا   دوره
  :پردازيم مي
در ،الملـك  در داخل گنبد جنوبي معروف بـه گنبـد نظـام    ـ
به خط كـوفي  اي كتيبه ،(فضاي داخلي) گلوي گنبدراف اط
 ايــناز در آن وجــود دارد كــه ملكشــاه ســلجوقي  ةدوراز 

اسـت. الملك نام بـرده شـده    پادشاه و وزير او خواجه نظام
ميالدي) اواخـر   1100هاي حدود ( سال اين كتيبه مربوط به

  .)95: 1350(هنرفر، قرن پنجم هجري است 
الملــك بــه گنبـد نظـام   در داخـل ايــوان جنـوبي متصـل    ــ 

بـه چشـم    ق 1070، 937، 880 هـاي ي بـا تـاريخ  يهـا  كتيبه

35



:  خورد مي   .)91(همان
الملك دو فرمان يكي  در مدخل ايوان جنوبي به گنبد نظام ـ

ي از ر) و ديگم1531( ق911از شاه اسماعيل صفوي مورخ 
شاه طهماسب صفوي وجود دارد. در طرفين همين مـدخل  

ديوار انتهاي ايـوان وجـود دارد كـه هـر دو     دو محراب در 
  .)91(همان:  ) استم1538ق (918داراي تاريخ 

-كتيبـه با  استاد ةمعروف به صف ،داخل ايوان غربي مسجد ـ

 تـزيين شـده اسـت    ق1112هاي متعددي مربوط بـه سـال   
  .)109: 1350(هنرفر، 

 ،بـه ايـوان درويـش    معـروف  ،ايـوان شـمالي مسـجد   در  ـ
(همان: وجود دارد  ق1098و  1093 هاي يي با تاريخها كتيبه
  .)127و  124

معـروف بـه ايـوان شـاگرد داراي      ،ايـوان شـرقي مسـجد    ـ
اي بــا تــاريخ ) و كتيبــهم1610( ق992بــا تــاريخ  يمحرابــ
:  است ق1093   .)135(همان

اي به تاريخ كتيبه )گنبد شمالي(الملك   داخل گنبد تاج در ـ
:  شود ديده مي ق481   .)77(همان

محراب  ،الجاتيو در ضلع غربي مسجد ةدر داخل نمازخان ـ
هاي بسـيار   معروف و بسيار زيباي الجاتيو مزين به گچبري

) م1330( ق710و تاريخ  قرار داردهاي متعدد متنوع و كتيبه
  .)119(همان: در آن ذكر شده است 

ط بـر  الجاتيو در داخل حيـا  ةسردر ورودي به نمازخانبر  ـ
) م1371( ق851اي با تاريخ كتيبه ،روي نماي غربي مسجد

:  شود ديده مي   .)122(همان

هـاي مختلـف ومسـجد داراي كتيبـه   ةگان سردرهاي ده
  .)575و  574: 1352(رفيعي مهرآبادي،  متنوعي است

ـ بسردر جنوب شرقي مشرف به كتا ـ سـلجوقي داراي ةخان
   است. )م1582( ق962تاريخ 

سردر جنوب غربي مشرف به داالن حد فاصـل مصـالي ـ
  .است ق999مظفري و شبستان تيموري داراي تاريخ 

سردر جنوب شرقي ورودي اصلي فعلي از خيابان و بازار  ـ
 ةمربـوط بـه دور  ( ق1218تـاريخ  اي به  كتيبهمجاور داراي 

.  )قاجار است
  دارد.   ق515اي به تاريخ سردر شمال شرقي كتيبه ـ
عالمـه ةالملـك و مقبـر   بد تـاج ننب گجسردر شمالي در  ـ

  ذكر شده است.  ق1092و  767هاي  تاريخ ،مجلسي
شـرقي ةمظفـري در كنـار جبهـ    ةدر ايوان جنوبي مدرسـ  ـ

نوشته شده است.  ق1139و  767هاي  تاريخ ،مسجد
  دارد. را بر خود  ق778محراب اين صفه تاريخ  ـ
داراي ،داخـل بـازار مجـاور   سردر اصلي ايـن مدرسـه از    ـ

.  ق768تاريخ  است

ــاهان  .ب ــامي پادش ــران  ،وزراء ،اس ــان و مباش  و ،باني
   هاي متعدد مسجد جامع اصفهانهنرمندان در كتيبه

ملكشاه سلجوقي و شاه  از جمله از پانزده پادشاهها  در كتيبه
ـ   عنـوان كارفرمايـان نـامبرده شـده      هعباس صفوي و غيره ب

  خواجـه   مانند ،هفت مشاور و ناظر امورام نهمچنين  است.
از نفـر   نـه خان صدر اصفهاني و  حسين الملك و محمد نظام

 نـه  ن وانفر از هنرمندان و خطاطـ بيست بانيان و مباشران و 
كـه معرفـي   است ران آورده شده نجاديگر از گچبران و  نفر
  اين نوشته خارج است.  ةاين افراد از حوصل همة

   ي (متون تاريخي و تأليفات اخير)اسناد تاريخ .1ج 
كه از قرن سوم به بعد مسـجد اصـفهان را    اي متون تاريخي

انـد جـزو اسـناد مهـم تـاريخي محسـوب         توصـيف كـرده  
ن و سياحاني كـه در كتـب خـود بـه ايـن      اشوند. مورخ مي

  ند از:ا عبارت ،اند كرده مسجد اشاره 
قرن چهـارم هجـري در كتـاب خـوداو در  حافظ ابونعيم:

چگونگي احداث مسجد قرن سوم را بنـا بـه اصفهان اخبار
: 1377(ابونعيم اصفهاني، روايت پدر خود شرح داده است 
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86(. 

تـاريخ  قرن چهـارم هجـري كتـاب     دراو  حمزه اصفهاني:
ه و عمدتاً راجـع بـه اوضـاع شـهر و     كردرا تأليف  اصفهان

(حمزه اصفهاني، كليات آن اطالعاتي بر جاي گذاشته است 
1346(.  
 ،قـرن پـنجم هجـري   از نويسـندگان   ي اصـفهاني: خومافر

او مسجد جامع اصفهان است.  محاسن اصفهانلف كتاب ؤم
و است هدادشرح و قبل از اقدامات دوره سلجوقي ديده را 
گويد كه آن مسجد از خشـت خـام سـاخته شـده بـوده      مي

  .)62: 1328(مافروخي، 
را تـأليف   صورةاالرضقرن چهارم كتاب  دراو  ابن حوقل:

ويسد كه بناي مسـجد جـامع اوليـه اصـفهان از     نو مي كرده
:  1345(ابـن حوقـل،  خشت خام ساخته شـده بـوده اسـت    

108(.  
در شرح مسافرت  شاسفرنامهدر او  ناصر خسرو قبادياني:

بزرگ و  ةنويسد: .... در ميان شهر مسجد آدين به اصفهان مي
بـه اصـفهان آمـده و ق 444او در سـال   .نيكو ساخته شده

ازديد و تعريف كرده همان مسـجد جـامع   كه برا مسجدي 
(قبادياني، بـي  است بوده ديلمي  ةقرن سوم با الحاقات دور

  .)138و  137: 1346تا، 
معرفـه  احسـن التقاسـيم فـي    كتـاب  او  ابو عبداهللا مقدسي:

 كـرده دوم قرن چهارم تأليف  ةدر جغرافيا را در نيم االقاليم
و مســجد جــامع قــرن ســوم را ديــده و شــرح داده اســت 

  .)580: 1361(مقدسي، 
در قرن سـوم  است كه از اهالي شهر اصفهان او  ابن رسته: 

كتابي در وصف شهرها و كشورها نوشـته و از   زيسته و مي
  .)191-179: 1365(ابن رسته، اصفهان نام آورده است 

اواخـر  قـرن سـيزدهم (نـوزدهم      دراو  خـان:  ميرزا حسين
در آن  را تـأليف كـرده و   جغرافياي اصفهانميالدي) كتاب 
 ه اسـت كرداز جمله مسجد جامع را معرفي  يبناهاي تاريخ

  .)1343(تحويلدار، 
در اوائل قـرن چهـاردهم كتـاب    او  :صفهانيمحمدمهدي ا

را تأليف و بناها و مساجد  نصف جهان في تعريف اصفهان
  .)1340(اصفهاني، ه است كرداصفهان را معرفي 

است رجال اصفهان از مفاخر او  سيدعلي جناب: حاج مير
اول قرن ةتاريخ اصفهان را در نيم ةدربار االصفهانب كتاو 

  .)1376(جناب ، چهاردهم هجري تأليف كرده است 

  :يين و خاورشناسان اروپاامنابع مورخ .2ج 
صــفويه (قــرن هيجــدهم  ةدور ژان شــاردن از ســفرنامه ـــ

  .)1349(شاردن،  ميالدي
اجـارق ةدوراواسـط  پاسكال كوست و فالندن از  سفرنامه ـ

  .)1356(فالندن و كست، (قرن نوزدهم ميالدي) 
 در( ييپروفسـور پـوپ آمريكـا    ةنوشـت  بررسي هنر ايران ـ

.(pope, 1937)اواسط قرن بيستم ميالدي) 
)     ةنوشت معماري اسالمي ايران ـ دونالد ويلـر (قـرن بيسـتم

  .)1365(ويلبر، 
 (گدار،ار (قرن بيستم) دتأليف آقاي پروفسور گ آثار ايران ـ

1318(.  
ـ در سه جلد نوشـته اوژن گا  مسجد جامع اصفهان ـ ري يدل

  .)1392 (گالديري، (قرن بيستم)
 شـرق و غـرب   ةپروفسور اومبرتو شـراتو در نشـري   ةمقال ـ

 .(قرن بيستم)
دكتـر هنرفـر ةنوشـت  گنجينة آثار تـاريخي اصـفهان  كتاب  ـ

  .)1350(هنرفر، (قرن بيستم) 

يري و شهرسـازيگ اهميت احداث مسجد در روند شكل
  شهر اصفهان

 ام و تركيـب مراكـز  غـ اصـفهان باعـث اد   بنياد مسجد جامع
سپاهان شد و در نتيجـه هسـته    ةمستقر در محوط ييروستا
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ايجـاد شـد   اوليه شهر اصفهان از اواسط قـرن دوم هجـري   
  .)397: 1381(شفقي، 

كننـده تحـوالت    از آن زمان مسجد جامع اصـفهان مـنعكس  
اولين ميـدان   ،عدي شد. در كنار مسجدهاي  بشهر در دوره

شهر شكل گرفت و در اطراف اين ميـدان بازارهـا و ديگـر    
بناهاي عمومي ايجـاد شـد. محـالت مسـكوني در اطـراف      

يرها و گذرها با انشعابات متعـدد  سمسجد توسعه يافت و م
تدريج  ها نفوذ كرد و بههاي مسجد به داخل محله از ورودي

هاي شهرسازي مشـخص  ) مؤلفهبا يك رشد آزاد (ارگانيك
  شد. 

علت ه در قرن سوم هجري (دهم ميالدي) مسجد جامع ب ـ
رشـد خـود يعنـي تجديـد      ةدومـين مرحلـ   ،گسترش شـهر 

. بـدين ترتيـب   را تجربـه كـرد  تـر   ساختمان و توسعه وسيع
بـه مسـجد جديـدتر     خـود را  قرن دوم جـاي  ةمسجد اولي

اي محوطـه  جديد با اصالح جهت قبلـه در  و مسجد ،سپرد
بـه بعـد   از آن زمـان   مسـجد جـامع   .شـد تر احـداث   وسيع

 وفرهنگـي   ـهـاي مـذهبي     فعاليـت  يـت همواره نقش مركز
 ،هــاي آل بويــه  اجتمــاعي شــهر را در دوران حكومــت  

و .داشـته اسـت  عهـده  ه بتيموريان و  ،ايلخانان ،سلجوقيان
مركـز  بـه عنـوان   صـفوي   ةكه اصـفهان در دور   حتي زماني

هجـري) و حكومـت    11انتخاب شد (قـرن  حكومت ايران 
ان اقدام به ايجاد مسجد جامع جديد در كنـار ميـدان   يصفو

د و مقر حكومت از مسـجد جـامع عتيـق فاصـله     كرجديد 
اين بناي عظيم تاريخي همچنان مقام و اعتبار خـود   ،گرفت

مــذهبي  ن جايگــاه نــاهمچنيــز و تــا كنــون  كــردرا حفــظ 
. را حفظ كرده استفرهنگي 

جامع همچـون الگـوي معتبـر بـراي احـداث و مسجد
  تغييرات در مساجد ديگر

  ييسـلجوقي بنـا   ةمسجد جـامع اصـفهان بـا اقـدامات دور    
ديگري قبـل از احـداث آن    ةنمون هيچكه  شدفرد  هب منحصر

 ،شناخته نشده اسـت) ديگر عبارتي   ه(ب است وجود نداشته
د خوكه مسجد جامع اصفهان  استولي اين موضوع مسلم 

د مسـجد برسـيان   تا مساجد ديگري مانن است دهشي يالگو
كيلومتري شرق اصفهان) و مسجد جامع زواره (در  40(در 
در ننـد و حتـي   كشمال شرقي اصـفهان) از آن تقليـد    ةجبه

بعضي از مساجد موجود آن زمان مانند مسـجد اردسـتان و   
تغييراتـي در  به پيـروي از جـامع اصـفهان    گلپايگان  مسجد
ايجاد شود و با احـداث گنبدخانـه و چهـار     شان قبلي وضع
ي با مسجد جامع اصفهان يها اطراف حياط شباهتدر ايوان 

.  پيدا كنند

ــر ــاجد ديگ ــا مس ــفهان ب ــامع اص ــجد ج ــه مس مقايس
   هاي اسالمي سرزمين

شكوه و عظمت مسجد جامع اصـفهان عمـدتاً مربـوط بـه     
حكومت دوران  يعني تغييرات و ابداعات قرن پنجم هجري

 ،سلجوقيان است. قبل از اين اقدامات متهورانه و هنرمندانـه 
معماري در ديگر كشورهاي اسالمي با چنين سـبكي اجـرا   

بازسازي مسـجد   ،امويان در دمشقجامع  شده بود؛ مسجدن
مسجد جامع ،مسجد جامع قرطبه در اندلس ،النبي در مدينه

جد و مسـا  ،مسجد ابن طولـون در قـاهره   ،ان در تونسقيرو
و ديگـر مسـاجد شـهرهاي اسـالمي     جامع سامره و بغـداد  

كارگيري ه ها و ب سرزمين هاي متداول در آن عمدتاً از سبك
 ،شده محلي ساخته شده بودنـد  هاي تجربه مصالح و تكنيك

هـاي وسـيع و   گنبدخانـه بـا  ايجاد مسجد چهارايوانـه  ولي 
  .ده بـود شـ ديگر تجربه نهاي  كدام از سرزمين مرتفع در هيچ

 ةكه اين سبك در مسجد جامع اصفهان به مرحلـ  تنها زماني
در شهرهاي ديگر سـرزمين وسـيع   آنگاه  ،ي خود رسيدينها

 عنوان سـبك الگـو  ه سلجوقيان مورد توجه قرار گرفت و ب
  براي قرون متوالي همچنان معتبر باقي ماند. 

ــ ــه    ـ ــول ك ــان مغ ــلطةدر دوران ايلخان ــز   س ــا ني  درآنه
يار فراتر از ايـران امـروز) برقـرار    هاي وسيعي (بس سرزمين
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  كار گرفته شد. ه سبك سلجوقي ب ،در ساختن مساجد ،بود
ــ ـــدر دوران تي ـ ــينــ ــهرهاي   انمور و جانش ــه در ش او ك

سـبك   ،اند هكردو هند مساجد جديدي احداث ماوراءالنهر 
چهارايوانه مسجد جامع اصفهان الگوي غير قابـل اجتنـاب   

هرهاي اصفهان و تبريـز و  بوده است. تيمور در تسلط بر ش
 ةكليـ  درشيراز معماران و سازندگان مقيم اين شهرها را كه 

و آنهـا   كردمنتقل به سمرقند  داشتنداصول معماري مهارت 
در همگـي آنهـا    وشاهكارهاي بسيار آفريدند  هادر آن شهر

از همـان سـبك    ،خصوصـاً مسـاجد جـامع   احداث مساجد 
هـا   گرفتند. گنبدسازيچهارايوانه مسجد جامع اصفهان بهره 

ضـلعي در   ضلعي و شانزده كه از طريق تبديل مربع به هشت

تجربـه  سلجوقي  ةدر مسجد جامع اصفهان دورابعاد وسيع 
ـ    در ،بودشده  عنـوان    هتمام گنبدهاي مسـاجد بعـد از آن ب
و  مـد نظـر بـود   سرمشـق مطمـئن و پايـدار     و اوليه ةتجرب

ت تـأثير فرهنـگ   هاي اسالمي كه تح معماران تمام سرزمين
اين سبك معماري را پيوسـته   ،دوران سلجوقي قرار داشتند

نـد   نيـز مان هـاي بعـدي     هدورهـاي   سلسـله تداوم بخشيدند. 
صفويان در جغرافياي وسيع سياسـي   و ،ايلخانان، تيموريان

عنـوان    هته در مسجد جامع اصفهان را بفر كاره خود سبك ب
تـوان  رأت مـي سبك برتر تداوم بخشيدند. بنـابراين بـه جـ   

 از كـه مسـجد جـامع اصـفهان الگـوي بسـياري       كرد اذعان 
.  خودپس از مساجد    بوده است
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مساجد،بود ساختن ب،در سلجوقي شد. هسبك گرفته كار
ــ تيـ دوران ـــدر ــينــ جانش و ــهرهايانمور ش در ــه ك او

احداثماوراءالنهر جديدي مساجد هند سـبك،اندهكردو
اجتنـاب قابـل غير الگوي اصفهان جامع مسجد چهارايوانه

ش بر تسلط در است. تيمور وبوده تبريـز و اصفهان هرهاي
كه را شهرها اين مقيم سازندگان و معماران ةكليـدرشيراز

مهارت معماري سمرقندداشتنداصول آنهـاكردمنتقلبه و
شهر آن آفريدندهادر بسيار آنهـاوشاهكارهاي درهمگـي

مساجد جـامعاحداث مسـاجد سـبك،خصوصـاً همـان از
بهره اصفهان جامع مسجد هـاگرفتند. گنبدسازيچهارايوانه

هشت به مربع تبديل طريق از شانزدهكه و درضلعي ضـلعي

وسيع دورابعاد اصفهان جامع مسجد تجربـهسلجوقيةدر
بـدر،بودشده آن از بعـد مسـاجد گنبدهاي عنـوانهتمام
پايـدارواوليهةتجرب و مطمـئن بـودسرمشـق نظـر ومـد

سرزمين تمام تحمعماران كه اسالمي فرهنـگهاي تـأثير ت
داشتند قرار سلجوقي پيوسـته،دوران را معماري سبك اين

بخشيدند.  بعـديهدورهـايسلسـلهتداوم مانهـاي نـدنيـز
تيموريان سياسـيو،ايلخانان، وسيع جغرافياي در صفويان

ب سبك بفركارهخود را اصفهان جامع مسجد در عنـوانهته
جـ بـه بخشيدند. بنـابراين تداوم برتر مـيسبك تـوانرأت

بسـياريكرداذعان الگـوي اصـفهان جـامع مسـجد ازكـه
ازمساجد .  خودپس است بوده
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مساجد،بود ساختن ب،در سلجوقي شد. هسبك گرفته كار
ــ تيـ دوران ـــدر ــينــ جانش و ــهرهايانمور ش در ــه ك او

احداثماوراءالنهر جديدي مساجد هند سـبك،اندهكردو
اجتنـاب قابـل غير الگوي اصفهان جامع مسجد چهارايوانه

ش بر تسلط در است. تيمور وبوده تبريـز و اصفهان هرهاي
كه را شهرها اين مقيم سازندگان و معماران ةكليـدرشيراز

مهارت معماري سمرقندداشتنداصول آنهـاكردمنتقلبه و
شهر آن آفريدندهادر بسيار آنهـاوشاهكارهاي درهمگـي

مساجد جـامعاحداث مسـاجد سـبك،خصوصـاً همـان از
بهره اصفهان جامع مسجد هـاگرفتند. گنبدسازيچهارايوانه

هشت به مربع تبديل طريق از شانزدهكه و درضلعي ضـلعي

وسيع دورابعاد اصفهان جامع مسجد تجربـهسلجوقيةدر
بـدر،بودشده آن از بعـد مسـاجد گنبدهاي عنـوانهتمام
پايـدارواوليهةتجرب و مطمـئن بـودسرمشـق نظـر ومـد

سرزمين تمام تحمعماران كه اسالمي فرهنـگهاي تـأثير ت
داشتند قرار سلجوقي پيوسـته،دوران را معماري سبك اين

بخشيدند.  بعـديهدورهـايسلسـلهتداوم مانهـاي نـدنيـز
تيموريان سياسـيو،ايلخانان، وسيع جغرافياي در صفويان

ب سبك بفركارهخود را اصفهان جامع مسجد در عنـوانهته
جـ بـه بخشيدند. بنـابراين تداوم برتر مـيسبك تـوانرأت

بسـياريكرداذعان الگـوي اصـفهان جـامع مسـجد ازكـه
ازمساجد است.خودپس بوده
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مساجد،بود ساختن ب،در سلجوقي شد. هسبك گرفته كار
ــ تيـ دوران ـــدر ــينــ جانش و ــهرهايانمور ش در ــه ك او

احداثماوراءالنهر جديدي مساجد هند سـبك،اندهكردو
اجتنـاب قابـل غير الگوي اصفهان جامع مسجد چهارايوانه

ش بر تسلط در است. تيمور وبوده تبريـز و اصفهان هرهاي
كه را شهرها اين مقيم سازندگان و معماران ةكليـدرشيراز

مهارت معماري سمرقندداشتنداصول آنهـاكردمنتقلبه و
شهر آن آفريدندهادر بسيار آنهـاوشاهكارهاي درهمگـي

مساجد جـامعاحداث مسـاجد سـبك،خصوصـاً همـان از
بهره اصفهان جامع مسجد هـاگرفتند. گنبدسازيچهارايوانه

هشت به مربع تبديل طريق از شانزدهكه و درضلعي ضـلعي

وسيع دورابعاد اصفهان جامع مسجد تجربـهسلجوقيةدر
بـدر،بودشده آن از بعـد مسـاجد گنبدهاي عنـوانهتمام
پايـدارواوليهةتجرب و مطمـئن بـودسرمشـق نظـر ومـد

سرزمين تمام تحمعماران كه اسالمي فرهنـگهاي تـأثير ت
داشتند قرار سلجوقي پيوسـته،دوران را معماري سبك اين

بخشيدند.  بعـديهدورهـايسلسـلهتداوم مانهـاي نـدنيـز
تيموريان سياسـيو،ايلخانان، وسيع جغرافياي در صفويان

ب سبك بفركارهخود را اصفهان جامع مسجد در عنـوانهته
جـ بـه بخشيدند. بنـابراين تداوم برتر مـيسبك تـوانرأت

بسـياريكرداذعان الگـوي اصـفهان جـامع مسـجد ازكـه
ازمساجد .  خودپس است بوده
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مساجد،بود ساختن ب،در سلجوقي شد. هسبك گرفته كار
ــ تيـ دوران ـــدر ــينــ جانش و ــهرهايانمور ش در ــه ك او

احداثماوراءالنهر جديدي مساجد هند سـبك،اندهكردو
اجتنـاب قابـل غير الگوي اصفهان جامع مسجد چهارايوانه

ش بر تسلط در است. تيمور وبوده تبريـز و اصفهان هرهاي
كه را شهرها اين مقيم سازندگان و معماران ةكليـدرشيراز

مهارت معماري سمرقندداشتنداصول آنهـاكردمنتقلبه و
شهر آن آفريدندهادر بسيار آنهـاوشاهكارهاي درهمگـي

مساجد جـامعاحداث مسـاجد سـبك،خصوصـاً همـان از
بهره اصفهان جامع مسجد هـاگرفتند. گنبدسازيچهارايوانه

هشت به مربع تبديل طريق از شانزدهكه و درضلعي ضـلعي

وسيع دورابعاد اصفهان جامع مسجد تجربـهسلجوقيةدر
بـدر،بودشده آن از بعـد مسـاجد گنبدهاي عنـوانهتمام
پايـدارواوليهةتجرب و مطمـئن بـودسرمشـق نظـر ومـد

سرزمين تمام تحمعماران كه اسالمي فرهنـگهاي تـأثير ت
داشتند قرار سلجوقي پيوسـته،دوران را معماري سبك اين

بخشيدند.  بعـديهدورهـايسلسـلهتداوم مانهـاي نـدنيـز
تيموريان سياسـيو،ايلخانان، وسيع جغرافياي در صفويان

ب سبك بفركارهخود را اصفهان جامع مسجد در عنـوانهته
جـ بـه بخشيدند. بنـابراين تداوم برتر مـيسبك تـوانرأت

بسـياريكرداذعان الگـوي اصـفهان جـامع مسـجد ازكـه
ازمساجد است.خودپس بوده
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مساجد،بود ساختن ب،در سلجوقي شد. هسبك گرفته كار
ــ تيـ دوران ـــدر ــينــ جانش و ــهرهايانمور ش در ــه ك او

احداثماوراءالنهر جديدي مساجد هند سـبك،اندهكردو
اجتنـاب قابـل غير الگوي اصفهان جامع مسجد چهارايوانه

ش بر تسلط در است. تيمور وبوده تبريـز و اصفهان هرهاي
كه را شهرها اين مقيم سازندگان و معماران ةكليـدرشيراز

مهارت معماري سمرقندداشتنداصول آنهـاكردمنتقلبه و
شهر آن آفريدندهادر بسيار آنهـاوشاهكارهاي درهمگـي

مساجد جـامعاحداث مسـاجد سـبك،خصوصـاً همـان از
بهره اصفهان جامع مسجد هـاگرفتند. گنبدسازيچهارايوانه

هشت به مربع تبديل طريق از شانزدهكه و درضلعي ضـلعي

وسيع دورابعاد اصفهان جامع مسجد تجربـهسلجوقيةدر
بـدر،بودشده آن از بعـد مسـاجد گنبدهاي عنـوانهتمام
پايـدارواوليهةتجرب و مطمـئن بـودسرمشـق نظـر ومـد

سرزمين تمام تحمعماران كه اسالمي فرهنـگهاي تـأثير ت
داشتند قرار سلجوقي پيوسـته،دوران را معماري سبك اين

بخشيدند.  بعـديهدورهـايسلسـلهتداوم مانهـاي نـدنيـز
تيموريان سياسـيو،ايلخانان، وسيع جغرافياي در صفويان

ب سبك بفركارهخود را اصفهان جامع مسجد در عنـوانهته
جـ بـه بخشيدند. بنـابراين تداوم برتر مـيسبك تـوانرأت

بسـياريكرداذعان الگـوي اصـفهان جـامع مسـجد ازكـه
ازمساجد .  خودپس است بوده

شرودر (مأخد: گالديري،. دوره3 ةنقش از برگرفته جامع مسجد تاريخي مختلف .)328: 1392هاي

دوره اموي
دوره عباسي
دوره آل بويه
دوره سلجوقي 1
دوره سلجوقي 2
دوره ايلخاني 1
دوره ايلخاني 2
دوره تيموري
دوره صفوي

دوره قاجار

مساجد،بود ساختن ب،در سلجوقي شد. هسبك گرفته كار
ــ تيـ دوران ـــدر ــينــ جانش و ــهرهايانمور ش در ــه ك او

احداثماوراءالنهر جديدي مساجد هند سـبك،اندهكردو
اجتنـاب قابـل غير الگوي اصفهان جامع مسجد چهارايوانه

ش بر تسلط در است. تيمور وبوده تبريـز و اصفهان هرهاي
كه را شهرها اين مقيم سازندگان و معماران ةكليـدرشيراز

مهارت معماري سمرقندداشتنداصول آنهـاكردمنتقلبه و
شهر آن آفريدندهادر بسيار آنهـاوشاهكارهاي درهمگـي

مساجد جـامعاحداث مسـاجد سـبك،خصوصـاً همـان از
بهره اصفهان جامع مسجد هـاگرفتند. گنبدسازيچهارايوانه

هشت به مربع تبديل طريق از شانزدهكه و درضلعي ضـلعي

وسيع دورابعاد اصفهان جامع مسجد تجربـهسلجوقيةدر
بـدر،بودشده آن از بعـد مسـاجد گنبدهاي عنـوانهتمام
پايـدارواوليهةتجرب و مطمـئن بـودسرمشـق نظـر ومـد

سرزمين تمام تحمعماران كه اسالمي فرهنـگهاي تـأثير ت
داشتند قرار سلجوقي پيوسـته،دوران را معماري سبك اين

بخشيدند.  بعـديهدورهـايسلسـلهتداوم مانهـاي نـدنيـز
تيموريان سياسـيو،ايلخانان، وسيع جغرافياي در صفويان

ب سبك بفركارهخود را اصفهان جامع مسجد در عنـوانهته
جـ بـه بخشيدند. بنـابراين تداوم برتر مـيسبك تـوانرأت

بسـياريكرداذعان الگـوي اصـفهان جـامع مسـجد ازكـه
ازمساجد .  خودپس است بوده

شرودر (مأخد: گالديري،. دوره3 ةنقش از برگرفته جامع مسجد تاريخي مختلف .)328: 1392هاي

3939



دور4 ةنقش  .هاي مختلف اسالمي ه. پالن مسجد در دور4 ةنقش در مسجد اسالميه. پالن مختلف .هاي

40



  اصالت مسجد: 
مسئله بسيار پراهميت ديگر اصالت بنـاي مسـجد جـامع     ـ

هـاي  آثـار و نشـانه   ،اصفهان است. گرچه ساختمان مسـجد 
ولـي   ،هـاي مختلـف را در بـر دارد   معماري و هنـري دوره 

هاي قبلي را تـا حـد   آثار دوره ةشكي نيست كه در هر دور
هـر دوره را در   اقداماتو  اند امكان محترم و معتبر شمرده

 به انجـام رسـانده  كنار آثار قبلي در تكامل و توسعه مسجد 
زماني در جهت تخريب كامل مسجد براي نوسازي  . هيچاند

جـز اقـدامات   ه ده است، بشو تجديد كامل بناي آن اقدام ن
قرن سوم هجري (دهم ميالدي) كـه يـك اقـدام بـزرگ در     

تر بخاطر ازديـاد   اهاي وسيعايجاد فض برايبازسازي مسجد 
  جمعيت و اصالح قبله بوده است. 

نــي بــا نقــوش هندســي، تزييگنبــدهاي آجــري و ســطوح 
ي آجـري، طـاق و   هـا  سـتون هـا،  فضاهاي داخلي گنبدخانه

و غيـره   ،هـا  هـا، حجـاري   ها، گچبـري  ها، كاشيكاريچشمه
ــرهمگــي  ــر خــود دارداصــالت دوران ســاخت  مه و را ب

بر تعلق هر قسمت بـه دوران   تاً داللهاي موجود اكثر كتيبه
در بعضـي مـوارد كـه شـرح آن      فقـط مربوط به آن دارد و 

متعاقباً خواهد آمد اقدامات مرمتي و گاهي بازسازي انجـام  
گرفته است. 

  مراحل احداث و  تغييرات در مسجد
قرن شاهد تغييرات مهمي  12مسجد جامع اصفهان در طول 

تكامل معماري مسجد  ،قبل ةهر دوره نسبت به دورو بوده 
  .)4و  3را در پي داشته است (نقشه 

  ق156قرن دوم هجري سال مرحله اول:  .1
بزرگ شهر اصـفهان را بايـد همزمـان بـا بنيـاد       ةانعقاد نطف

 ق 156مسجد جامع اصـفهان در محـل فعلـي آن در سـال     
آن تاريخ مسـجد جـامعي بـا وسـعتي      دانست. در )م 777(

اليه شمال غربي ميدان  هر و نياز منتهيمتناسب با جمعيت ش

مسـجد بعـداً تخريـب     ةد. اين مرحلشمركزي آن منطقه بنا 
ـ   هاي باسـتان  در حفاريفقط آن  هايد و نشانهش ه شناسـي ب

دست آمده است.  

) (قـرنق 226قرن سوم هجري سـال (  مرحله دوم : .2
   )م 846نهم 

مسـجد  قرن سوم هجـري (نهـم مـيالدي)     شهر اصفهان در
 846( ق 226د. بدين ترتيب در سـال  يطلبتري را مي وسيع

مسجد جامع شهر بـه   ،م) در زمان خالفت المعتصم عباسي
. مسـجد اوليـه   اشتتحول اساسي خود پا گذ ةدومين مرحل

تخريـب شـد و بـر روي آن     ،كه داراي ابعاد محدودي بود
مسجدي عظيم با وسعت چندين برابر مسجد اوليه (حـدود  

. معمـاري  دشـ ر) پس از اصالح جهت قبله بر پـا  يك هكتا
ــه شــيو معمــاري متــداول و همزمــان در ســاير  ةمســجد ب

د. بـه  وبمتوكل در سامره شهرهاي اسالمي خصوصاً مسجد 
هـاي   بـا شبسـتان   ،ياين ترتيب كـه صـحن مركـزي وسـيع    

د. شــســتوندار در اطــراف آن بــا پوشــش چــوبي احــداث 
آن سبك شبسـتاني  فضاهاي سرپوشيده اطراف حياط كه به 

شـش دهانـه در    )قبلـه (جنـوبي   ةدر جبهـ  ،دشو اطالق مي
. داشـت شمال چهار دهانه و در شـرق و غـرب دو دهانـه    
 كـه  دكـر  ديوار خشتي قطور و مرتفعي مسجد را احاطه مي

صورت جرز و دهانه با اندود كاهگـله نماي خارجي آن ب
ايـن ي ازيهـا  متمايل به رنگ قرمز تزيين شده بـود. بخـش  

ديــوار در چنــد نقطــه از مســجد فعلــي باقيمانــده و قابــل
  .)6و  5 ة(نقش است ييشناسا

 442تا  326هاي  قرن چهارم هجري سال :مرحله سوم .3
   ميالدي) مو يازده م(قرن دهق 

 دهـم  هاي ملي و عقايد تشيع در ايران در قـرن  اوج جنبش
ميالدي (چهـارم هجـري) بـا روي كـار آمـدن آل بويـه از

.  مقارنشمال كشور  ةمنطق رانياي مردمان بوده است
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  .. پالن مسجد قرن سوم (مأخذ: آرشيو ميراث فرهنگي اصفهان) 5 ةنقش

  .)آرشيو ميراث فرهنگي اصفهان :زيرين مسجد قرن سوم (مأخد ةجد قرن دوم در اليسپالن جايگاه م.  6 ةنقش

  

اصفهان)5 ةنقش فرهنگي ميراث سوم (مأخذ: آرشيو قرن مسجد .. پالن

م. 6 ةنقش جايگاه اليسپالن در دوم قرن سوم (مأخدةجد قرن مسجد اصفهان:زيرين فرهنگي ميراث .)آرشيو

42



  .الن مسجد قرن چهارم (آل بويه) (مأخذ: آرشيو ميراث فرهنگي اصفهان) . پ 7 ةنقش

ـ    ةعنـوان يكـي از مراكـز عمـد      هاين حكومت اصـفهان را ب
دور نيـز  و عمالً مسجد جامع  كردي خود انتخاب يفرمانروا

  از اين تحوالت باقي نماند. 
در اين مرحله عالوه بر ايجاد يـك مسـجد جديـد بـه نـام      

در ،اسـت سـردر زيبـاي آن بـاقي مانـده      ير كه تنهـا ججور
. بـا  شـد ي يهـا  وضعيت موجود مسجد جـامع نيـز دخالـت   
سطح فضـاي   بر ،اجراي يك دهانه در اطراف حياط موجود

ضـمن محتـرم    ،آن يسرپوشيده قبلي افزوده شد و در اجرا
ساختمان الحـاقي   ،هاي موجوداع دهانهتفشمردن ريتم و ار

آجر پخته و نقوش هندسي ي تركيبي با نوعي ها ستونرا با 
ي در داخـل مسـجد   يكه نماي زيبا  طوريه ب ندكرداحداث 

  مد.آوجود ه ب
گرچه اين اقدام در مراحل بعدي با جرزهاي جديد پوشيده 

ـ  ولي آنچه در پيگردي ،شد ه ها و مطالعات فيزيكي مسجد ب

ي آل بويـه  ها ستونحاكي از آن است كه  ،استدست آمده 
بسيار زيبا و موزون داشـته اسـت   ي يسيما ،در مسجد جامع

  .)7 ة(نقش) شودهاي ضميمه توجه (به نقشه

مـيالدي يـازدهم و دوازدهـم   قـرون  مرحله چهارم : .4
   )سلجوقيان ةدوردر هجري  590تا  443هاي  سال(

تظـاهر   منظـر تـرين تغييـر را از    مسجد جامع اصفهان بزرگ
ميالدي يازدهم و دوازدهم كالبد داخلي و خارجي در قرون

ين تحـول در معمـاري دورة   تـر  مهـم اسـت.   خود ديـده ه ب
.   ه تاريخي ب ةاسالمي ايران در اين مرحل وجود آمـده اسـت

 تغييرطرح فضاهاي ستوندار شبستاني به مساجد چهارايواني
يـازدهم و  در قـرون   ـ  زمـين بـود   ايـران  ةكه در ابتدا ويژ ـ

.    دوازدهم ميالدي از مسجد جامع اصفهان آغاز شـده اسـت
الملـك در   در جنوب و گنبد تاجالملك  با ساختن گنبد نظام

نقشة 7 . پالن مسجد قرن چهارم )آل بویه( )مأخذ: آرشیو میراث فرهنگی اصفهان( .
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و ايجـاد چهـار ايـوان بـر محورهـاي اصـلي       شمال مسجد 
معماري قبلي آن از حالت مسـجد شبسـتاني    ،صحن مسجد

از ايـن   .شدرايواني تبديل ساده خارج شده و به سبك چها
پس مساجد چهارايواني يكي از خصوصيات بارز معمـاري  

تـا   يزدهسـ  د. اصفهان در فاصـله قـرن  شمسجدسازي نوين 
صـفوي   ةاواخر قرن هيجدهم ميالدي يعني تا افـول سلسـل  

د و شـ فرهنگـي سياسـي    دچار نوسانات شديد اجتماعي 
د كـه  مـ آوجـود  ه عمالً تغييراتي در مسجد جامع اصفهان ب

عمدتاً در تغيير جـنس و رنـگ سـطوح داخلـي و نماهـاي      
ولـي خصـلت    ،كـرده اسـت  اطراف مسـجد جـامع تظـاهر    

ــار ــكچه ــته دورايواني و ش ــلجوقي ةوه عناصــر برافراش س
اقـدامات   .اسـت  كردهرا به آن زمان تثبيت  همواره تعلق آن

: ذيل استبه شرح  سلجوقي در مسجد ةدور

  الملك گنبد جنوبي مشهور به خواجه نظام. 1.4
الملك پس از تخريب قسمتي از شبستان واقع در  گنبد نظام

شـده  اد صـورت منفـرد و آزاد ايجـ   ه جنوبي مسجد ب ةجبه
كــه فضــاهاي  صــورتيه بــ .)م 1080(حــدود ســال  اســت

سرپوشيده طرفين از ساختمان مسجد جـدا بـوده و فضـاي    
غربـي كـامالً    شمالي و شرقي و ةخارجي گنبد در سه جبه

 پسهاي آزاد بوده است. فضاهاي سرپوشيده فعلي در دوره
اي از ساخت گنبد ايجاد شده است. اين گنبد عظيم با دهانه

ـ متـر   30ز پـانزده متـر و بـا ارتفـاع حـدود      بيش ا  ةا سـاز ب
اي شـكل  بر روي گريو (گلوي گنبـد) اسـتوانه   تركي هشت

هاي  سازي اين استوانه خود بر روي گوشه .قرار گرفته است
عنوان عناصـر  ه كه ب است بسيار زيبا و ماهرانه ساخته شده

هـا بـار    سـازي  شوند. اين گوشـه اي تعريف ميباربر واسطه
 .دكنـ گانه منتقل مـي  ي هشتها ستونرا به  و گريو آنگنبد 

 هي بـاربر عمـودي از تركيـب چهـار دايـر     هـا  سـتون مقطع 
 ،جاي يك ستون مكعبي حجيم و سنگينه شده تا ب يطراح

 ةتري را نشان دهد. بناي گنبد داراي دو پوسـت  ظرافت بيش

پوشـاند و  ها را مي خارجي كه تركبندي ةآجري است: پوست
هـا قـرار    پوششي است كه بـين تركبنـدي  كه  داخلي ةپوست

اي به خط زير گنبد كتيبه ةدارد. بر روي نماي داخلي استوان
ـ  ملكشاه سلجوقي و وزير او نظام كوفي عنـوان  ه الملك را ب

هـاي  بين آجرهـا مهـره   ةكند. در فاصلباني گنبد معرفي مي
روزگار ملكشاه معماري كه عالمت است گچي ساخته شده 

  .)3و  2) (تصوير 9و  8(نقشه است 

الملك  بعدي گنبد نظام سهطرح  . 8 ةنقش
  .)163: 1392، (مأخذ: گالديري

  .)216: 1392، الملك (مأخذ: گالديري بعدي گنبد نظام سهطرح  .9 ةنقش
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ميراث فرهنگي الملك (مأخذ:  سازي گنبد نظام گوشه .2تصوير 
  )اصفهان

(مأخذ: ميراث فرهنگي لك الم پالن معكوس گنبد نظام .3تصوير 
  اصفهان)

   الملك گنبد شمالي معروف به تاج .2.4
شمالي مسـجد و دقيقـاً بـر روي محـور ةاين گنبد در جبه

و در آن قـرار دارد  اي از ديوار شمالي گنبد جنوبي با فاصله
گنبـد   ه است.بودمسجد ساخته شده  ةزمان خارج از محوط

ان جـدا و مسـتقل   صورت يك ساختم  هالملك مسلماً ب تاج
 ةاحداث نشده بلكـه عضـوي از مجموعـه بناهـاي گسـترد     

حكومتي بوده كه در جهات جنوب و غـرب بـه آن متصـل    
اند ولي نماهاي جنوبي و شرقي آن از ابتدا آزاده بـوده   بوده

صورت يـك ورودي مسـتقل     هاست. مدخل ورودي گنبد ب
   بعدي ساخته شده است. ةشرقي گنبدخانه در دور ةدر جبه

كـاربري ايـن گنبـد بـه علـت فقـدان       رسـد  به نظر مي     
عمدتاً تشريفاتي بوده  ،رو به قبله ةمحراب و آزاد بودن دهان

بـر   خاطر استفاده از انواع آجرهاي پـيش   هاست. اين گنبد ب
ينـي هندسـي و اجـراي    يدر ايجاد انواع گوناگون نقوشي تز

ـ  ار ماهرانه و هنرمندانه ديوارها و جرزهاي آنيبس عنـوان   هب
.   شناختهبدهاي بالد اسالمي نيكي از زيباترين گ شده اسـت

گنبـد جنـوبي بـا     الملك هماننـد  تكنيك ساختمان گنبد تاج
ضـلعي   ضلعي و سپس به شـانزده  تبديل پالن مربع به هشت

هـاي چهارگانـه و قرارگيـري     سـازي  از طريق ايجاد گوشـه 
د بـر روي آنهـا اجـرا شـده اسـت. گنبـ       ،استوانه زير گنبـد 

ــان  ــه صــورت همچن پيوســته ســاخته شــده و  ةدوپوســتب
ها يا اسـكلت   بندي ترك ،هاي خارجي و داخلي گنبد پوسته

داخلـي بـا يـك طـرح      ةانـد. پوسـت   باربر گنبد را پوشـانده 
نظير اسـت. در   در نوع خود بي ،يكارآجربه هندسي مزين 

بـه خـط    اي برجسـته  آجـريِ  ةگنبد كتيب اطراف داخل گريو
) و م1103( ق481احداث گنبـد را بـه سـال    تاريخ  ،كوفي

  .)5و  4(تصوير ند كالملك معرفي مي تاجرا باني آن 
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(مأخذ: ميراث فرهنگي الملك  الن معكوس گنبد تاجپ .4تصوير 
  .اصفهان)

مأخذ: ميراث فرهنگي الملك ( نماي داخلي گنبد تاج .5تصوير 
  .اصفهان)

قرن دوازدهم ،رويشد ةايوان شمالي معروف به صف .4.3
بـا الحاقـات قـرون سـيزدهم و )هجري(ششم  ميالدي

  ميالدي چهاردهم
براي ايجاد اين ايوان كه بر روي محور طولي مسـجد قـرار   

هـاي شبسـتان شـمالي    و دهانـه  هـا  سـتون تعدادي از  ،دارد
جاي آن ايوان موجـود سـاخته   ه ه و بكردمسجد را تخريب 

وار شمالي خشـتي  شده است. انتهاي شمالي اين ايوان با دي
كه در اي مهرهاي گچينقش . استمسجد قرن سوم منطبق 

در ايـوان شـمالي    اسـت  بين بند آجرها ساخته شده ةفاصل
   هاي ديگر متفاوت است.  نسبت به ايوان
  و ،هــاي ايــن ايــوانينــات ديــوارهييــات تزيتوجــه بــه جز

گرفته اين نتيجه را همـراه دارد كـه زمـان     هاي انجام بررسي
 ،هـاي آن ين بدنـه يتـز  ةايجاد ايوان شمالي يـا حـداقل دور  

ـ   .هاي ديگر بوده است احتماالً ديرتر از ايوان طـور  ه ولـي ب
سلجوقي اتفاق افتاده  ةسازها در دور و كلي تمام اين ساخت

ي به فضاي ياست. قسمت انتهاي شمالي اين ايوان با راهرو
بعـد بـا    هايدر دوره است كه مرتبط بوده ،الملك گنبد تاج

هاي ستوندار در حد فاصل ايـوان شـمالي بـا     ايجاد شبستان
و ورودي ه اسـت شد الملك راهروي اوليه برچيده  گنبد تاج

و راهـروي   هشـد  مسدودشمالي از ايوان  ةبه صحن از جبه
  . شده استديگري ايجاد 

كـه   اسـت  اي سـاخته شـده  طبقه در انتهاي ايوان شمالي نيم
ايـوان   ةپلـه در خـارج از محوطـ    دسترسي بـه آن از دو راه 

. در سطح همكف ديوار شـمالي ايـوان بـا    استپذير  امكان
هاي مرمر مشبك راه ورودي اوليه مسدود شده است.  سنگ

وليـه  اي احتماالً در طرفين ورودي ريلداوژن گاة بر نظري بنا
در انتهاي ايوان شمالي دو منـاره وجـود داشـته كـه بعـدها      

ه پشـت  هـاي طـاق چشـم    پوششچون  ،ه استبرچيده شد
حـذف آنهـا    ه آن علتكرده و ب رها را كومناره ةايوان منظر

ايرادي نداشته اسـت. در ديوارهـاي طـرفين ايـوان شـمالي      
نـام  اسـت كـه   و ثلث گچبري شده  ييخط بناه ب ييهاكتيبه

 ذكر شـده اسـت  در آن آنها استادان خطاط با تاريخ نگارش 
  .)10 ة(نقش
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  .(مأخذ: ميراث فرهنگي اصفهان)وان شمالي مسجد نماي اي .10 ةنقش

  (مأخذ: ميراث فرهنگي اصفهان).نماي ايوان جنوبي مسجد  .11نقشه 

قـرن، ايوان جنـوبي معـروف بـه ايـوان صـاحب     . 4.4
   )ششم هجري(دوازدهم ميالدي 

مسجد  طحياميان ساختمان ايوان جنوبي براي ايجاد ارتباط 
ست. احداث ايـوان مسـلماً   الملك ساخته شده ا با گنبد نظام

براي نمـازگزاران در فضـاي    تري گستردهفضاي سرپوشيده 
ورود بـه   ترتيـب ورودي گنبدخانه ايجاد كرده است. بدين 

و فتگر فضاي وسيع گنبدخانه از طريق اين ايوان انجام مي
باعظمت در جلوي گنبد  ساختمان ايوان همچون يك سردر

حيـاط تـا    ةيـوان از لبـ  د. ديوارهاي طرفين اين اش ظاهر مي
 ةولي با ايجـاد آن نمـاي اوليـ    ،ي گنبد ادامه داشتها ستون

شد. پوشـش ايـوان    گنبدخانه به طرف شمال كامالً پوشيده 
پوشش ايوان را دارا بوده و  ةبيروني وظيف ةالي .اليه استدو
آميختـه   هاي درهـم  يني با فرميصورت طاق تز هداخلي ب ةالي

وجود آورده است. نماسازي با ه را ب ايصحنه بسيار آراسته
و كـرده تركيب آجر و كاشي تمام سـطوح ايـوان را مـزين    

ه است. بر كردني را تكميل تزييعناصر  ،هاي اطراف آنكتيبه
بلنـد   ةحيـاط دو منـار   ةروي جرزهاي طرفين ايـوان در لبـ  

طرف حياط و ه و سطوح نماي ايوان ب است برافراشته شده
بـا كاشـي پوشـيده شـده اسـت. اكثـر        ها، تمامـاً رهمنا ةبدن

 ةهاي ايوان صاحب مربـوط بـه دور  يني و كتيبهياقدامات تز
و  مقرن دهـم هجـري (شـانزده   آنها صفوي است و تاريخ 

  .)6(تصوير  )11 ة(نقشميالدي) رقم خورده است  مهفده

  .(مأخذ: ميراث فرهنگي اصفهان)الملك  ايوان نظام .6تصوير 
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ـ  ايوان شرقي. 5.4  دوازدهـم  قرن ،شاگرد ةصفه معروف ب
   ششم هجري)( ميالدي

ايوان شرقي در وسط ضلع شرقي حياط مسجد قرار گرفتـه  
انتهاي شرقي فضاي اين ايوان به ديوار خشتي مسجد  .است

شود. براي احداث بنـاي آن تعـدادي از    قرن سوم منتهي مي
هاي ديگر تخريب  ي مسجد قرن سوم همانند ايوانها ستون

طـرفين  سـاخته شـده اسـت.    اين ايوان شده و در جاي آن 
بـراي مـدتي     ،ايوان شرقي پس از احـداث شمالي و جنوبي 

طرفين ايوان را ،ولي بعداً با ايجاد دو راهرو است آزاد بوده
ينـي ايـن   يند. سـقف تز رده اكهاي مجاور متصل  به شبستان

سلجوقي بوده ولي بعداً فرو  ةكاري دور ايوان داراي مقرنس
رايـج دورة  هـاي   ر زمان صفوي با مقـرنس و د است ريخته

داخـل  سـمت  صفوي بازسازي شده است. نماي ايـوان بـه   
 بـا حياط مسجد كامالً داراي سبك سلجوقي است و عمدتاً 

بـا  و خوشـبختانه   است نقوش متنوع آجركاري ساخته شده
هـاي ديگـر بـا كاشـي      هاي بعدي نماي ايواندر دورهآنكه 

صورت اصلي و اوليه   هوان بنماي اين اي ه است،شد پوشيده 
هـاي  ينات گچبـري و كتيبـه  يباقي مانده است. محراب و تز
 )12 ة(نقشـ صـفوي اسـت    ةاطراف ايـوان مربـوط بـه دور   

  .)7(تصوير 

  .)423: 1392(مأخذ: گالديري، نماي ايوان شرقي مسجد  .12 ةنقش

  .(مأخذ: ميراث فرهنگي اصفهان)ايوان شرقي مسجد  .7تصوير 

قـرن دوازدهـم    ،استاد ةمعروف به صفيوان غربي ا. 6.4
ششم هجري)(ميالدي 

بر روي محور هندسي عرضي  ،مسجد حياطدر ضلع غربي 
استاد قرار گرفته است. ساختمان  ةايوان غربي يا صف ،حياط

و  همزمـان اسـت  هـاي شـرقي و جنـوبي     اين ايوان با ايوان
د قـرن  هاي مسج و دهانه ها ستونايجاد آن تعدادي از  براي

 هـا  سـتون و در محـل آن   هدشميالدي) تخريب  دهمسوم (
كه در بسياري از جهات شبيه   است ايوان غربي ساخته شده

طاق ايوان غربي بـه سـبك    هاي  ايوان شرقي است. مقرنس
ولـي   ،هـاي ايـوان جنـوبي اسـت     سلجوقي و مشابه مقرنس

در دورة ضفوي در قيـاس بـا صـورت     سطوح داخلي ايوان
ينات كاشيكاري با ي دچار تغييرات شده است. تزكامالً اوليه

هاي  ييها) زيبا و نستعليق (نگارش كتيبه ثثل ،ييخطوط بنا
اند. عمق غربي ايوان به حد ديوار   فردي را آفريده منحصربه

رسد و نمـاي ايـوان در داخـل     خشتي مسجد قرن سوم مي
ذنـه  أين شـده و بـر فـراز آن يـك م    يحياط با كاشيكاري تز

هــاي  شــده اســت. در مجمــوع هــر كــدام از ايــوانســاخته 
ـ  ييينات و زيبايچهارگانه داراي تز خـود  ه هاي مخصوص ب

  .)8)(تصوير 13 ة(نقش است

شرقي. 5.4 بـايوان دوازدهـمقرن،شاگردةصفهمعروف
هجري)(ميالدي ششم

گرفتـه قرار مسجد حياط شرقي ضلع وسط در شرقي ايوان
مسجد .است خشتي ديوار به ايوان اين فضاي شرقي انتهاي

مي منتهي سوم ازقرن تعـدادي آن بنـاي احداث شود. براي
ايوانهاستون همانند سوم قرن مسجد تخريبي ديگر هاي

آن جاي در و ايوانشده اسـت.اين شـده طـرفينسـاخته
جنوبي و احـداثشمالي از پس شرقي مـدتي،ايوان بـراي

بوده راهرواستآزاد دو ايجاد با بعداً را،ولي ايوان طرفين
شبستان متصلبه مجاور اكهاي تزرده ايـنيند. سـقف ينـي

مقرنس داراي دورايوان فروةكاري بعداً ولي بوده سلجوقي
داستريخته مقـرنسو با صفوي زمان دورةهـاير رايـج

بـه ايـوان است. نماي شده بازسازي داخـلسـمتصفوي
عمدتاً و است سلجوقي سبك داراي كامالً مسجد بـاحياط

شده ساخته آجركاري متنوع خوشـبختانهاستنقوش بـاو
دورهآنكه ايواندر نماي بعدي كاشـيهاي بـا ديگـر هـاي

است،شدپوشيده ايه اين بنماي اوليههوان و اصلي صورت
تز و است. محراب مانده كتيبـهيباقي و گچبـري هـايينات
دور بـه مربـوط ايـوان اسـتةاطراف )12ة(نقشـصـفوي

.)7(تصوير

مسجد .12ةنقش شرقي ايوان .)423: 1392(مأخذ: گالديري،نماي

مسجد.7تصوير شرقي اصفهان)ايوان فرهنگي .(مأخذ: ميراث

غربيا. 6.4 صفيوان به دوازدهـم،استادةمعروف قـرن
هجري)(ميالدي ششم

غربي ضلع عرضي،مسجدحياطدر هندسي محور روي بر
صف،حياط يا غربي است. ساختمانةايوان گرفته قرار استاد

ايوان با ايوان جنـوبياين و شـرقي اسـتهـاي وهمزمـان
ازبراي تعدادي آن دهانههاستونايجاد مسجو قـرنهاي د

آنهدشميالدي) تخريبدهمسوم ( محـل در هـاسـتونو
شده ساخته غربي شبيهاستايوان جهات از بسياري در كه

است. مقرنس شرقي سـبكهايايوان بـه غربي ايوان طاق
مقرنس مشابه و اسـتسلجوقي جنـوبي ايـوان ولـي،هـاي

ايوان داخلي صـورتسطوح بـا قيـاس در ضفوي دورة در
است. تزكامالًاوليه شده تغييرات بايدچار كاشيكاري ينات

بنا كتيبهثثل،ييخطوط نستعليق (نگارش هايييها) زيباو
آفريدهمنحصربه را ديوارفردي حد به ايوان غربي اند. عمق

مي سوم قرن مسجد داخـلخشتي در ايـوان نمـاي و رسد
تز كاشيكاري با ميحياط يـك آن فـراز بـر و شـده ذنـهأين

ايــوانســاخته از كــدام هــر مجمــوع اســت. در هــايشــده
تز داراي زيبايچهارگانه و بـييينات مخصوص خـودههاي

.)8)(تصوير 13ة(نقشاست
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  .)420: 1392گالديري،  نماي ايوان غربي (مأخذ: .13 ةنقش

  .(مأخذ: ميراث فرهنگي اصفهان)غربي مسجد  ةايوان و جبه . 8تصوير 

سلجوقي در مجاورت مسجد  ةورد ةاحداث كتابخان. 7.4
  )هجري ششم(ميالدي  دوازدهم قرن

ـ  ،جنوب شرقي مسجد ةدر گوش صـورت    هفضاي وسيعي ب
ستوندار وجود دارد كه در زمان سلجوقيان احداث شبستان 

فراتـر از ديـوار    ،و فضاي مسـجد در آن جهـت   شده است
خشتي اوليه گسترش يافته است. بـراي ايـن منظـور ديـوار     

و فضـاي   شـده ضلع شـرقي تخريـب    خشتي در قسمتي از
بـا فضـاهاي قبلـي درآميختـه      است كه هاث شددجديد اح

ـ  اين است. اطالق نام كتابخانه به  علـت  ه عمليات توسـعه ب
 محاسـن اصـفهان  ب كتـا  ةمافروخي مورخ و نويسند ةاشار

جنـوب   ةجبهـ است كه محل كتابخانه قديمي مسجد را در 
 ،لجوقيسـ  ةهاي بعد از دور است. دخالت كردهشرقي ذكر 

مخصوص نمـاز   ةتر به يك محوط فضاي مورد نظر را بيش

و عبادت تبديل كرده است ولي ساختمان اصلي بنا مربـوط  
ـ    ةبه دور طـاق و چشـمه از    ةسلجوقي اسـت و چنـد دهان

هـا و تنـوع قابـل    اوليه كـه بـا مهـارت    ةدورمعماري اصيل 
(رازي) معمـاري   ةانعكاسي از شيوـ و ساخته شده  تحسين 

سـاده   يهـا  پوشـش  ةباقيمانده است و بقي ـ  استسلجوقي 
ــه دور ــوط ب  ةآل مظفــر اســت. احتمــاالً در يــك دور  ةمرب
آل  ةدر دورشــده و  ســلجوقي تخريــب ةتــاريخي كتابخانــ

  .)9)(تصاوير 14 ة(نقشمظفر بازسازي شده است 

(مأخذ: ميراث  دوم سلجوقي) ةنجم (دورپالن مسجد قرن پ - 14 ةنقش
  .فرهنگي اصفهان)

غربي (مأخذ: .13ةنقش ايوان .)420: 1392گالديري،نماي

جبه . 8تصوير و مسجدةايوان اصفهان)غربي فرهنگي .(مأخذ: ميراث

كتابخان. 7.4 مسجدةوردةاحداث مجاورت در سلجوقي
)هجريششم(ميالديدوازدهمقرن

گوش مسجدةدر شرقي بـ،جنوب وسيعي صـورتهفضاي
احداثشبستان سلجوقيان زمان در كه دارد وجود ستوندار

است جهـتشده آن در مسـجد فضاي ديـوار،و از فراتـر
ديـوار منظـور ايـن است. بـراي يافته گسترش اوليه خشتي

از قسمتي در تخريـبخشتي شـرقي فضـايشـدهضلع و
اح شددجديد كههاث درآميختـهاست قبلـي فضـاهاي بـا

به كتابخانه نام بـايناست. اطالق توسـعه علـتهعمليات
نويسندةاشار و مورخ اصـفهانبكتـاةمافروخي محاسـن

در را مسجد قديمي كتابخانه محل كه جنـوبةجبهـاست
ذكر دوراست. دخالتكردهشرقي از بعد ،لجوقيسـةهاي

بيش را نظر مورد محوطفضاي يك به نمـازةتر مخصوص

مربـوط بنا اصلي ساختمان ولي است كرده تبديل عبادت و
دور دهانـةبه چنـد و اسـت ازةسلجوقي چشـمه و طـاق

اصيل مهـارتةدورمعماري بـا كـه قابـلاوليه تنـوع و هـا
شدهتحسين وساخته شيوـ از (رازي) معمـاريةانعكاسي

بقيـاستسلجوقي و است سـادهيهـاپوشـشةباقيمانده
دور ــه ب ــوط دورةمرب يــك در اســت. احتمــاالً مظفــر ةآل
كتابخانــ تخريــبةتــاريخي وســلجوقي دورشــده آلةدر

است شده بازسازي .)9)(تصاوير 14ة(نقشمظفر

قرنپ -14ةنقش مسجد سلجوقي) ةنجم (دورپالن (مأخذ: ميراثدوم
اصفهان) .فرهنگي
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(مأخذ: ميراث فرهنگي سلجوقي  ةدور ةهاي كتابخان پوشش .9تصوير 
  .اصفهان)

قـرن  (قـرن هشـتم هجـري     ،ايلخـاني  ةاقدامات دور .5
   الجاتيو ةاحداث نمازخان  ؛)چهاردهم ميالدي

غربـي   ةدر جبهـ  ييمحراب معروف اولجـاتيو داخـل فضـا   
بر روي ديوار شمالي ايوان غربي ساخته شده  ،حياط مسجد

اين محراب با هنر گچبري و استفاده از انـواع  خـط   است. 
را زيباترين محراب گچبري  توان آن و مياست ين شده يتز

ب در ا. فضاي مقابـل ايـن محـر   كرددوران ايلخاني قلمداد 
ي مسجد قـرن سـوم و   ها ستونصورت شبستاني با ه ابتدا ب

.    ةي دورها ستون دارايحياط  ةرديف لب ديلمي بـوده اسـت
تـر   كم ةولي در فاصلاست.  م)1352( ق730ب محراتاريخ 

از نيم قرن فضاي ستوندار جلوي محراب تخريـب شـده و
 ها ستونبه ايجاد يك فضاي وسيع يكدست بدون مزاحمت 

 )م1368( ق768تـاريخ ايجـاد نمازخانـه     اقدام شده اسـت. 
گرفته (رجوع شود بـه گـزارش    هاي انجام است. در بررسي

) در زير سـطح  3جامع اصفهان جلد ي مسجد ديروژن گالا
و اسـت  دست آمده ه ب ةي اوليها ستونرنگ  تهكف موجود 
  معماري آن مشخص شده است.  تغييرات در

پوشش اين فضاي مطلوب در جلوي محراب زيباي الجاتيو 
صورت   ههاي باربر بزهي. تواست زه اجراء شدهيطاق و تو اب

هـاي آن هـر    قو طـا  اسـت  پرچسبان (ضربي) ساخته شده
هاي پوششـي مختلـف هسـتند. ايـن نـوع      كدام داراي سازه
مسـجد قـبالً اجـرا     ةكدام از فضاهاي پوشيد پوشش در هيچ

  . است فرد منحصربه و است دهشن
بـه   اي با دهانه يياين اقدام متهورانه يعني ايجاد فضا ياجرا

د كـه  شـو  هاي قبلي باعث مـي دو برابر طاق و چشمهاندازة 
به اين منظور .كنار اين فضا تغيير يابد حياط در ةمعماري لب

باربر و مطمئن در مقابل نيروي رانش هاي براي ايجاد سازه
تر شده و با دو  حياط ضخيم ةجرزهاي لب ،هاي جديدزهيتو

. مـده اسـت  وجود آه طبقه طاق بر روي هم مقاومت الزم ب
و  شـده در نتيجه نماي داخل حياط دچار تغييـرات مهمـي   

ه كـه  شدنما تبديل  نماهاي قبلي به دو طبقه طاق اقرديف ط
  وضعيت امروزي ناشي از آن تغييرات است. 

 ،طرم نماي كلي داخـل حيـا  ايك چه ةحدودماين تغيير در 
نماهـاي ديگـر را بـه     طـاق  ةانگيزد كه كليمعماران را بر مي

جديد بـر   ةنماهاي دوطبق از اين قسمت با الحاق طاق سيتأ
مـوزون ايجـاد    نظمـي بازسـازي و  قبلي نماهاي  ةروي كلي

  .)14و  13)(تصوير 16و  15نقشه ( ندكن

(مأخذ: آرشيو ميراث  مغول) ةپالن مسجد قرن هشتم (دور .15نقشه 
  .فرهنگي اصفهان)
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(مأخذ: آرشيو ميراث  مغول) ةاولجايتو (دور ةنمازخان .16 ةنقش
  .فرهنگي اصفهان)

  .(مأخذ: ميراث فرهنگي اصفهان)ولجايتو ا ةورودي نمازخان .13تصوير 

  .(مأخذ: آرشيو ميراث فرهنگي اصفهان)محراب اولجايتو  .14تصوير 

  )قرن چهاردهم ميالدي(مظفري  ةاقدامات دور .6
آنان .ايلخاني حكومت به آل مظفر منتقل شد ةدر پايان دور

عمدتاً در يزد و شـيراز و اصـفهان و كرمـان داراي قـدرت     
د و در شـ دند. محمودشاه مظفري حاكم اصـفهان  سياسي ش

خصوصـاً در خـارج از    ،زمان او اقدامات وسيعي در مسجد
حصار مسجد قرن سوم و در كنار خارجي بناهاي سلجوقي 

: از جمله ،انجام گرفت

  مظفري ةاحداث مدرس . 1.6
خارج از ديـوار قـديمي و خشـتي     ،شرقي مسجد ةدر جبه

ايـن مدرسـه داراي    .ته شدديني ساخ ةقرن سوم يك مدرس
طـرفين شـرقي و   حجرات در در آن و  است حياط مركزي

ـ  ة و در جبهـ  اسـت  غربي در دو طبقه اجرا شده ه جنـوبي ب
ده كـه  شراب احداث حاي با مايوان و گنبدخانه ،طرف قبله

محل تدريس (مدرس) و عبـادت بـوده    ةداراي نقش دوگان
ط مدرسـه  شـمالي حيـا   ةاست. در سمت مقابل آن در جبه

بـوده كـه همچـون ايـوان شـمالي در جلـو       ايـوان ديگـري   
ات بـوده اسـت. از   ينـ يرفيـع و داراي تز  ،مدرسـه  ةگنبدخان
جبهه شمالي و سطوح داخلـي ايـوان    ةهاي باقيماند قسمت
ـ  معـرق كاشـيكاري   استفاده ازجنوبي  خـوبي مشـخص   ه ب

و ابهت مدرسـه در   ييبر زيبانيز ط ثلث خاست. استفاده از 
 دورة. ايـن مدرسـه از   وده اسـت افـز بودن آن مي ئرزمان دا

حكومـــت صـــفوي كـــاربري خـــود را از دســـت داده و 
ن تخريـب شـده   شـد علت متروكه ه هاي شرقي آن ب حجره

آن شـرح  ي هاي مرمت و بازسازي احيـا است كه در برنامه
داده خواهد شد. اين مدرسه داراي يـك ورودي مسـتقل از   

بـر سـردر آن    )م1388( ق768بازار مجاور است كه تاريخ 
نوشته شده است. ارتباط مدرسه با حياط مسـجد از طريـق   

پـذير اسـت    شمالي ايوان شـرقي امكـان   ةراهروي كنار جبه
  .)18و  17(نقشه 
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(مأخذ: آرشيو (آل مظفر)  هجري پالن مسجد قرن هشتم .17نقشه 
  .ميراث فرهنگي اصفهان)

ايجاد مسجد مصلي. 2.6
مظفري ايجاد يك فضاي سرباز  ةوريكي ديگر از اقدامات د

آزاد بوده است.  ةبرگزاري نماز در محوط برايبه نام مصلي 
محل اين مصلي در پشت ديوار غربـي مسـجد قـرن سـوم

راهروي جنـوبي ايـوان غربـي درو ورودي آن  است، بوده
ه امروزه  اين مصلي از وضعيت اوليه خارج شده و ب است.

اي مخصـوص پوشـيده   هـ  طاق اصورت شبستان زمستاني ب 
حيـاط ايـن مصـلي بـا      ،ولي در سـيماي اوليـه   است، شده

نماهاي بلنـد محصـور بـوده و بـر      ديوارهاي آجري و طاق
اين عمليات .روي ديوار جنوبي آن محرابي ساخته شده بود

مسـجد  يري در جلد سوم كتـاب  لدهاي آقاي گادر بررسي
شرح داده شده است.  جامع
هـاي معمارانـه و نـوع مصـالح و با توجه بـه شـباهت       
احداث مصلي را  ،مظفري ةينات بين اين مصلي و مدرسيتز

اي گونـه كتيبـه   دانند ولـي هـيچ  آل مظفر مي ةمربوط به دور
.نمانده است ه جابراي اثبات اين مسئله ب

  
  .(مأخذ: آرشيو ميراث فرهنگي اصفهان) مظفري ةپالن مدرس .18نقشه 

هشتم .17نقشه قرن مسجد مظفر) هجريپالن (مأخذ: آرشيو(آل
اصفهان) فرهنگي .ميراث

مصلي. 2.6 مسجد ايجاد
د اقدامات از ديگر سربازةوريكي فضاي يك ايجاد مظفري

مصلي نام محوطبرايبه در نماز است. ةبرگزاري بوده آزاد
سـوم قـرن مسـجد غربـي ديوار پشت در مصلي اين محل

آناست،بوده ورودي غربـيدرو ايـوان جنـوبي راهروي
باست. و شده خارج اوليه وضعيت از مصلي اين هامروزه

ب زمستاني شبستان پوشـيدههـطاقاصورت مخصـوص اي
اوليـهاست،شده سـيماي در بـا،ولي مصـلي ايـن حيـاط

طاق و آجري بـرديوارهاي و بـوده محصـور بلنـد نماهاي
بود شده ساخته محرابي آن جنوبي ديوار عمليات.روي اين

بررسي گادر آقاي كتـابلدهاي سوم جلد در مسـجديري
است. جامع شده داده شرح

شـباهت بـه توجه وبا مصـالح نـوع و معمارانـه هـاي
مدرسيتز و مصلي اين بين را،مظفريةينات مصلي احداث

دور به ميةمربوط مظفر هـيچآل ولـي كتيبـهدانند ايگونـه
ب مسئله اين اثبات جابراي استه .نمانده

مدرس .18نقشه اصفهان)مظفريةپالن فرهنگي ميراث .(مأخذ: آرشيو
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 چهـاردهم و پـانزدهم   قـرون ( يتيمور ةاقدامات دور .7
هـاي غربي و نماسازية مسجد در جبه ةتوسع؛ )ميالدي

 داخل حياط
مســجد جــامع ،در دوران حكومــت تيموريــان در اصــفهان

  .دكـر همچنان اهميت تاريخي و اجتمـاعي خـود را حفـظ    
سياسـي در چنـد قسـمت از مسـجد بـه       ةن اين دوراحاكم

د ين نماهـاي مسـج  يفضاهاي عبـادي و تـز   ةعمليات توسع
جنوب غربي شبستاني ايجـاد شـد    ةاند. در جبه هاقدام كرد

شبستان موازي ديوار قبله بـه سـمت غـرب     ةكه عمدتاً ادام
است. اين قسمت جديد در خارج از ديوار خشـتي سـمت   

ـ ) 15(تصوير بوده  )مربوط به قرن سوم(غرب مسجد  ه و ب
 ،هاي موجـود  ارتباط آن با شبستانهمين جهت براي ايجاد 

ه اند و ب نظر كامالً برچيده خشتي را در قسمت موردديوار 
 ي به ضخامت ديـوار سـاخته  ينماها و طاق ها ستونجاي آن 

تا ارتباط شبستان جديد بـا شبسـتان قبلـي بـه راحتـي ،اند
ي جديـد را نيـز بـا محـور     هـا  سـتون رديـف   .انجام پذيرد

اند تا فضـاي يكدسـت مـورد    كرده ي قبلي منطبق ها ستون
.  نو صفوف نمازگزاران دچار آشفتگي  شودنظر ايجاد  شـود

ينـات  يتيموري داراي سطوح ساده و بدون تز ةشبستان دور
و هـا  سـتون است. حتي محراب موجود آن نيـز از سـادگي   

كند. با احداث ايـن  پيروي مي ها هاي طاق و چشمه پوشش
ـ   ،شبستان شـد و   جـا  ه ورودي مسجد به سمت غـرب جاب
د در شـ اين شبسـتان احـداث   شمالي  ةي كه در جبهيراهرو

ه وسيله اين پشت ديوار جنوبي مصالي مظفري قرار دارد. ب
معبر غربي را به حياط مسجد ممكـن  اتصال  ،سردر ورودي

 ؛دشـ صفوي بازسازي و مـزين   ة. اين سردر در دورختندسا
  .)19 ة(نقشاست  )م1590( ق999داراي تاريخ  كه

 ري)تيمو ة(دور هجري پالن مسجد قرن نهم .19 ةنقش
  .(مأخذ: آرشيو ميراث فرهنگي اصفهان)

هاي بويه داخل جرزهاي سلجوقي و كاشيكاري ستون آل .15تصوير 
  .(مأخذ: آرشيو ميراث فرهنگي اصفهان)تيموري 

دور.7 پـانزدهمقـرون (يتيمورةاقدامات و چهـاردهم
جبهةتوسع؛ )ميالدي در نماسازيةمسجد و هـايغربي

حياط داخل
اصــفهان در تيموريــان حكومــت دوران جــامع،در مســجد

حفـظ را خـود اجتمـاعي و تاريخي اهميت  .دكـرهمچنان
دوراحاكم اين بـهةن مسـجد از قسـمت چنـد در سياسـي

توسع تـزةعمليات و عبـادي مسـجيفضاهاي نماهـاي دين
كرد جبههاقدام شـدةاند. در ايجـاد شبستاني غربي جنوب

ادام عمدتاً غـربةكه سـمت بـه قبله ديوار موازي شبستان
سـمت خشـتي ديوار از خارج در جديد قسمت است. اين

مسجد سوم(غرب قرن به بـ) 15(تصويربوده)مربوط هو
ايجاد براي جهت شبستانهمين با آن موجـودارتباط ،هاي

موردديوار قسمت در را برچيدهخشتي كامالً بنظر و هاند
آن طاقهاستونجاي سـاختهينماهاو ديـوار ضخامت به ي

راحتـي،اند بـه قبلـي شبسـتان بـا جديد شبستان ارتباط تا
پذيرد محـورهـاسـتونرديـف .انجام بـا نيـز را جديـد ي

منطبقهاستون قبلي مـوردكردهي يكدسـت فضـاي تا اند
ايجاد آشفتگيشودنظر دچار نمازگزاران صفوف شـود.نو

دور تزةشبستان بدون و ساده سطوح داراي ينـاتيتيموري
سـادگي از نيـز آن موجود محراب وهـاسـتوناست. حتي

چشمهپوشش و طاق ميهاهاي ايـنپيروي احداث كند. با
جابـ،شبستان غـرب سمت به مسجد وجـاهورودي شـد
جبهيراهرو در كه احـداثشماليةي شبسـتان درشـاين د

دارد. ب قرار مظفري مصالي جنوبي ديوار اينپشت وسيله ه
ورودي ممكـناتصال،سردر مسجد حياط به را غربي معبر

دورختندسا در سردر مـزينة. اين و بازسازي ؛دشـصفوي
تاريخكه .)19ة(نقشاست)م1590(ق999داراي

نهم .19ةنقش قرن مسجد ري)تيموة(دورهجريپالن
اصفهان) فرهنگي ميراث .(مأخذ: آرشيو

آل .15تصوير كاشيكاريستون و سلجوقي جرزهاي داخل هايبويه
اصفهان)تيموري فرهنگي ميراث .(مأخذ: آرشيو
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  ن نماي صحن مسجدتزيي
عباسي كه بسيار ساده  ةنماي اطراف حياط مسجد اوليه دور

رديف طاق و آل بويه با الحاق يك ةدر دور ،اجرا شده بود
آورد كـهدست   هنماي جديدتري ب ،چشمه در داخل حياط

 ةبـود. در دور  شدهن آجر تزييا بو  داشت نما طبقه طاق يك
در انـة هاي داخلي صحن با يـك نظـم معمار  ايلخاني غرفه

د و شحدود اوسط قرن چهاردهم ميالدي به دوطبقه تبديل 
انتهـاي   . درفـت ر متـر بـاالتر    5/1پشت بـام حـدود    ةاز لب
قبلـي قابـل مشـاهده     ةورهاي د دوم قوس ةنماهاي طبق طاق

 ةدر دوراست. اين تغييرات معماري در داخل نماي مسجد 
ي) پوشـيده  عقلجانشينان تيمور مرمت و با كاشي و آجر (م

ني همچنان تا كنون بـر جـاي مانـده و    تزييشد و اين اقدام 
.  كردهاصالت خود را حفظ    است

 هفــدهم و هجــدهم قــرون(صــفوي  ةاقــدامات دور . 8
   )ميالدي

   دخالت در قسمتي از شبستان تيموري .1.8
منظـور از   .اين قسمت در جنوب غربي مسجد واقع اسـت 

ـ  ،اين عمليات  ةايجاد يك فضاي عبادي سر پوشيده با دهان
.     هـا  سـتون وسيع و بدون حضور  در داخـل آن بـوده اسـت

 در قسـمت براي اين منظور چند دهانه از شبستان تيمـوري  
د و يـك  شـ ي آن حـذف  هـا  سـتون چيـده و  بركامالً  غربي

شد. پوشـش آن طـاق و    جاي آن ساخته ه وسيع ب ةنمازخان
راهــروي واقـع در شــمال آن ورودي آن درزه بـوده و  يتـو 

قــرار دارد. ديــوار غربــي آن همــان ديــوار غربــي شبســتان 
ــنا  ــراي ايجــاد روش ــا ييتيمــوري اســت. ب ي در ينورگيره

در ديـوار غربـي هـم     انـد. كـرده  ي ايجـاد  هاي پوشش طاق
تعبيه شده است. در ديوار شمالي اين نمازخانـه   ييهاپنجره

 كـرده  چيني نصـب  هاي گره ي با طرحيدر چوبي بسيار زيبا
ن شـده  تـزيي  عقلـي اند. اطراف اين ورودي با كاشـيكاري م 

  .)20(نقشه است 

خذ: آرشيو (مأ صفوي) ة(دور هجري پالن مسجد قرن دهم .20 ةنقش
  .ميراث فرهنگي اصفهان)

   تعميرات فضاهاي داخلي . 2.8
مندي همسجد جامع عتيق با دقت و عالق باصفوي  ةدر دور

نـي داخلـي   تزيي. خصوصـاً در مـورد سـطوح    شود رفتار مي
هــاي جنــوبي و غربــي و شــرقي. در ايــن اقــدامات   ايــوان

نفيس از نوع معرق به ديوارهـاي هـر   هاي بسيار  كاشيكاري
هـاي متعـددي بـا    ها و لوحـه . كتيبهشود نصب ميه ايوان س

ي) يخط ثلث و نستعليق و خط هندسي (موسوم به خط بنـا 
شود.  ايـوان شـرقي    كننده فضاهاي داخلي مسجد مي نتزيي
 ةجــاي پوشــش داخلــي دوره صــفوي بــ ةدور  مقــرنسبــا 

شـود (احتمـاالً پوشـش داخلـي ايـوان       سلجوقي آراسته مي
)      ةشرقي مربوط به دور سلجوقي فـرو ريختـه بـوده اسـت

.)16(تصوير 

هاي صفوي) ايوان شرقي (سبك رازي مقرنس .16تصوير 
  .(مأخذ: آرشيو ميراث فرهنگي اصفهان)
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   احداث شبستان زمستاني.  3.  8
در ،غربي مسجد ةل حكومت صفوي در جبهيدر دوران اوا

يـك شبسـتان زمسـتانه ايجـاد      ،مظفري ةمحل مصالي دور
رزهــاي قطــور و  جت. ايــن شبســتان داراي  شــده اســ 

اص است كه در اصطالح معمـاري  خسبك هايي با  پوشش
ايجاد اين  علليكي از  .شود هاي متقاطع گفته مي به آن طاق

حرارت از خارج به داخل و از تبادل نوع پوشش جلوگيري 
در فضاي داخلـي ايـن   به همين جهت . است بالعكس بوده

احسـاس  و در زمسـتان گرمـي   نمازخانه در تابستان خنكي 
ايجاد پشـت  امكان  ،ها اين طاق يديگر اجرا علتشود.  مي

بام مسطح بر فراز آن است تـا بتـوان در بعضـي از فصـول     
را شبسـتان  اين . نور كردنماز صبحگاهي را در آنجا برگزار 

معبـر   نـار هـاي ديـوار ك  هاي داخل سقف و پنجرهاز روزنه
عرضي تقسيم شـده و   ةدهان اند. كل فضا به سهكرده تأمين 

ميـاني محـراب سـاخته شـده اسـت. ايـن        ةدر انتهاي دهان
مصالي مظفري قـرار   محراب دقيقاً بر روي محراب مسجد

ــه و آن ــن شبســتان   گرفت  دررا پوشــانده اســت. ورودي اي
ولـي در   دارد،جنوبي ايوان غربي قـرار   ةكنار جبه يراهرو

احتمـاالً  (جاتيو ال ةدي ديگري از نمازخانورو ،دورهاي بعد
انـد. ايـن شبسـتان داراي     ايجـاد كـرده   )ورود بـانوان  براي
تمام سطوح داخلـي بـا انـدود گـچ      .تسنات خاصي نيتزيي

علت ساختار معماري خاص آن ه ولي ب ،پوشيده شده است
هـا   تمـام شبسـتان   در قياس بـا فردي ه منحصرب هاي ويژگي

  .)21(نقشه مساجد ايران دارد 

  .(مأخذ: آرشيو ميراث فرهنگي اصفهان) صفوي ةزمستاني تغييرات دور ةپالن نمازخان .21 ةنقش
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و اوائـل قـرن نـوزدهم  قـرن (قاجـار   ةاقدامات دور .9
  )بيستم

مساعد اقتصادي نا علت وضعبه  ،در دوران حكومت قاجار
عمومي قابل توجهي در  مقايسه  هايدر ايران بنا ،سياسيو 

در مسجد جامع اصـفهان نيـز    .دشهاي قبلي ايجاد ن  هبا دور
در داخل مسجد و حواشي آن انجـام   متيچند اقدام مر فقط

هاي شرقي مسجد كه فعـالً   يكي از وروديدر گرفته است. 
ان مـ زدر  ييهـا  مرمـت د شـو  ورودي اصلي محسـوب مـي  

اي بـا   كتيبـه داراي قاجار اعمـال شـده اسـت و     هشا فتحعلي
.  ق1218تاريخ  است

ايجـاد سـكوهاي آجـري بـه      ،قاجار ةاقدامات دورديگر از 
به فرش موجود است كه  ارتفاع حدود نيم متر از كف سنگ

برگزاري نمازهاي مغرب و عشاء در فصـل تابسـتان   منظور 
 ةمقبـر  ةاست. مرمـت و توسـع   ساخته شدهدر داخل حياط 

شمال غربـي مسـجد    ةمرحوم عالمه مجلسي واقع در گوش
ـ   ة قاجـار اسـت  دوراز اقـدامات  نيـز   علــت ه . ايـن مكـان ب
از  ،بزرگـوار  ةعلمي و روحـاني آن عالمـ   ي وااليها ارزش

مردم اصـفهان  زمان صفوي تا كنون مورد احترام و زيارتگاه 
. ساختمان اين آرامگـاه در زمـان صـفوي ايجـاد     بوده است
ن اهـاي زائـر  غرفـه و قاجار با ايجاد حياط  ةدور شده و در

بـا كاشـيكاري    آن ي خـارجي نماهـا و  است گسترش يافته
داخلي زيارتگاه تجديد شده است  يها ن شده و نقاشيتزيي

  .)22(نقشه 

  قاجار) ة(دور هجري سيزدهم و چهاردهم پالن مسجد قرن .22 ةنقش
(مأخذ: آرشيو ميراث فرهنگي اصفهان)

دور.9 قـرننـوزدهمقـرن (قاجـارةاقدامات اوائـل و
)بيستم

قاجار حكومت دوران وضعبه،در اقتصاديناعلت مساعد
بنا،سياسيو ايران مقايسههايدر در توجهي قابل عمومي

دور نهبا ايجاد قبلي نيـز .دشهاي اصـفهان جامع مسجد در
مرفقط اقدام انجـاممتيچند آن حواشي و مسجد داخل در

است.  وروديدرگرفته از فعـالًيكي كه مسجد شرقي هاي
مـي محسـوب اصلي انمـزدرييهـامرمـتدشـوورودي

وهشافتحعلي اسـت شـده اعمـال بـاكتيبـهدارايقاجار اي
.  ق1218تاريخ است

دورديگراز بـه،قاجارةاقدامات آجـري سـكوهاي ايجـاد
سنگ كف از متر نيم حدود كهارتفاع است موجود بهفرش

تابسـتانمنظور فصـل در عشاء و مغرب نمازهاي برگزاري
حياط داخل شدهدر توسـعساخته و ةمقبـرةاست. مرمـت

گوش در واقع مجلسي عالمه مسـجدةمرحوم غربـي شمال
اقـداماتنيـز اسـتدوراز قاجـار بـة مكـان علــته. ايـن

وااليهاارزش عالمـي آن روحـاني و از،بزرگـوارةعلمي
زيارتگاه و احترام مورد كنون تا صفوي اصـفهانزمان مردم

است ايجـادبوده صـفوي زمـان در آرامگـاه اين . ساختمان
در و حياطةدورشده ايجاد با زائـرغرفـهوقاجار ناهـاي

يافته خـارجينماهـاواستگسترش كاشـيكاريآني بـا
نقاشيتزيي و شده استيهان شده تجديد زيارتگاه داخلي

.)22(نقشه

  قاجار) ة(دور هجري سيزدهم و چهاردهم پالن مسجد قرن .22 ةنقش
اصفهان) فرهنگي ميراث (مأخذ: آرشيو
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  هاي اخير در مسجد جامع اصفهان اقدامات مرمتي دوره
سـوم   ةا دهـ ل قرن چهاردهم هجري شمسي مطابق بياز اوا

موضوع رسـيدگي و حفاظـت از آثـار تـاريخي      ،قرن بيستم
 فـت. ن كشور ايران قرار گرطور جدي مورد توجه مسئوال هب

و بـه   شـد تقديم مجلس » قانون حفظ عتيقات« بارهدر اين 
 ثهاي اين قـانون ميـرا   نامه نيياد و آفطبق م .ديتصويب رس

. فـت فرهنگي و آثار تاريخي تحت حمايت قـانون قـرار گر  
ي يطور وسيع در سراسـر كشـور شناسـا   ه بناهاي تاريخي ب

د. شـ ملـي آغـاز   آثـار  شد و ثبت آثار تاريخي در فهرسـت  
مسجد جامع اصفهان جزو اولـين بناهـاي بـه ثبـت رسـيده      

ـ  با ايجاد وزارت .است » عتيقـات و صـنايع مسـتظرفه   « ةخان
نماينــدگي ايــن اســتقرار (آثــار باســتاني و صــنايع زيبــا) و 

مسـجد   ،ها از جملـه در اصـفهان   در مراكز استانوزارتخانه 
جامع اصفهان رسماً و قانوناً مورد حفاظت و مراقبـت قـرار   

هـاي دولتـي داراي    و از آن زمان هر ساله در بودجه فتگر
. نـام وزارت عتيقـات   شـد رديف مخصوص اعتباري ريالي 

گ نـ بعد از مدتي به وزارت فرهنگ و سپس به وزارت فره
مرمـت   ةمربوطـه در اصـفهان برنامـ    ةادار .و هنر تبديل شد

و پـس   كردهاي تاريخي را تهيه  تعدادي از بناها و مجموعه
. يكي از معماران سنتي آشنا بـا  شتاز تصويب به اجرا گذا

و دخيـل در   ها و مصالح سـاختماني بنـاي تـاريخي    تكنيك
.    ،مرمت مسجد جامع شادروان استاد حسين معـارفي اسـت

معمـاري   ةرغ التحصيلي در دانشكدبعد از فا 1972در سال 
 ييد محترم افتخـار آشـنا  ارم و بازگشت به ايران با اين است

مسجد جـامع در آن زمـان    ةدر پرونداز آنجا كه  .مكردپيدا 
ايشان نيافته بودم و تنها  ييگزارش جامعي از عمليات اجرا

بخشـي چنـد    بـه اسـتحكام   اي اشـاره  ،در چند سطر مختصر
از ايشـان خواسـتم تـا مطالـب      ،بود شدهموضع در مسجد 

براي بنـده شـرح دهنـد. اسـتاد     را تري از اين عمليات  بيش
  معارفي گفت: 

و ،مظفـري  ةزمان ناپايداري در ايوان شرقي، ايوان مدرسـ  در آن
 ةوجود آمده بود و باعث نگراني همه غربي ايوان صاحب ب ةمنار

لـوگيري  جبـراي  ثر ؤبايست اقدامات فوري و م ما شده بود و مي
 گرفـت. در آن  عناصر مهم معماري مسجد انجام ميفروريختن از 

نـدره  آ شناسان فرانسوي به نـام آقـاي مسـيو    زمان يكي از باستان 
گدار و يك آرشـيتكت فرانسـوي بـه نـام مهنـدس سـيرو طبـق        

بررسي بناهاي تاريخي و تدريس در  به منظور ،درخواست دولت
بـه ايـران آمـده بودنـد و      شناسي دانشگاه تهـران  باستان ةدانشكد

شده در هاي ظاهر در مورد آسيب .آمدند هرازگاهي به اصفهان مي
آمـد. مشـكل    ميعمل ه ي بيها بناي مسجد جامع با آنان مشورت

 ،مسجد طحيا ةايوان شرقي اين بود كه جرزهاي قطور واقع در لب
اندكي به سمت بيرون متمايل شده بود و به اصـطالح بـه بيـرون    

ـ      چرخيده بو  ةد و در نتيجـه طـاق پوششـي ايـوان در نزديـك لب
هاي آن هم ريختـه   خارجي ترك خورده بود و بخشي از مقرنس

 ةبه علت اشغال محوطـ بود. چون امكان ساختن ديوار پشت بند 
ـ   شد، نبود و اگر چنين ميحياط مسجد  ه ظاهر بسيار نـامطلوبي ب

تصـميم گرفتـه  شـد تـا بـه روش مهاربنـدي از        ،آورد وجود مي
تر طاق به سمت حياط و فرو ريختن آن جلـوگيري   حركت بيش

شود. براي اين منظور پس از نصب داربست در جلوي ايـوان در  
با برداشتن تعدادي از آجرهاي نما  ،هاي نماي طاق قسمت لچكي

در فـراهم آمـد.   صورت قرينه ه امكان نصب دو عدد تيرآهن را ب
هـاي قبلـي    آهنجلوي طاق ايوان تيرآهنهـاي ديگـري را بـه تيـر    

 ـ  كه از قبل انجام گرفتـه بـود   ـ  ديم و با خم كردن آنهاكرمتصل 
اين تيرهاي مهاركننده را تا پشت ديوار ايـوان كشـيديم و سـپس    
انتهاي آنها را به عناصر عمودي ديگري كـه در جرزهـاي پشـت    

چنين از حركت ايـوان   يم و اينكردمتصل  ،ايوان فرو كرده بوديم
غربـي   ةنصر معماري ديگـر كـه همـان منـار    ع كرديم.جلوگيري 

زمان اندكي از حالت   ناشناخته در آن عللبه  ،ايوان جنوبي است
داشـت كـه اگـر ايـن      وجـود  ده بود و خطر آنششاقولي خارج 

مناره فرو ريزد. براي جلوگيري از ايـن احتمـال    ،ادامه يابد وضع
دود يك فوالدي به پهناي ح يمناره كمربند ةدر قسمتي از استوان

متر نصب كرديم و سپس با يك سيم بكسـل فـوالدي در جهـت    
 ةحركت مناره را مهار كرديم و سر ديگر بكسل به ديـوار  ،عكس
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بت شد. اايوان ث

  .)386: 1392ايوان جنوبي (مأخذ: گالديري،  ة. مهار منار17تصوير 

مظفري بـود. در ايـن مكـان     ةسوم طاق ايوان جنوبي مدرس ةنقط
ــود و    ــده ب ــه ســمت خــارج چرخي ــوان ب ــوار شــرقي اي ــز دي ني

هايي در طاق ايوان ظاهر شده بـود. بـراي جلـوگيري از     شكست
هـا دو   كـاري  ها و كاشـي  فروريزي اين ايوان زيبا با آن همه كتيبه

شده در چنـد   اقدام همزمان انجام داديم. در پشت ديوار چرخيده
بـا نصـب سـيم     بند سـاختيم و همچنـين   هاي پشت ديواره ،نقطه

ايـن   هرچنـد دو ديوار ايوان را به يكديگر مهـار كـرديم.    ،بكسل
يت اسـت ولـي حضـور    ؤعناصر مهاركننده از داخل ايوان قابل ر

  تخريب ايوان قابل پذيرش است.   قيمت جلوگيري از هبآنها 
فرهنـگ   ةهـاي ادار  مديريت ةاز اقدامات مرمتي ديگر در دور     

هاي سردر ورودي شبستان الجايتو و  اصفهان تعميرات كاشيكاري
نماهاي خارجي ايوان شمالي و ايـوان جنـوبي اسـت كـه تـاريخ      

سازي و كاشيكاري نوشته شده  لعاب ااجراي آن بر روي جرزها ب
ها مخصوصاً فضاي گنبد  است. همچنين فضاهاي داخلي شبستان

د و امكـان  شـ شده در آنها تخليـه   هاي انباشته الملك از خاك تاج
  .فراهم شدبازديدكنندگان  ورود 
فرهنـگ   ةو تشكيل وزارتخان م1960هاي  ل سالياز اوا     

و و هنــر و ســازمان ملــي حفاظــت آثــار باســتاني ارتبــاط  

ــرار     ــا برق ــران و ايتالي ــين اي ــي ب ــاري فرهنگ ــدهمك و ش
 و نـد مدبـه ايـران آ  » ايزمئو« ةاز موسس ييكارشناسان ايتاليا

هاي تاريخي اصفهان و شـيراز  مطالعه و مرمت بعضي از بنا
(تخت جمشيد) به آنهـا سـپرده شـد. شـادروان پروفسـور      

ت ايزمئو در اصفهان مسـئول بررسـي و   ئس هييير گالديري
بنـاي مسـجد جـامع اصـفهان و      ييتحقيق در مورد شناسـا 

او تـا   .دشهاي تاريخي اين بناي عظيم  دقيق دوره ييشناسا
تحقيقـات الزم را  قبل از ترك ايران درصد قابل تـوجهي از  

مسجد جامع اصفهان  ةعمل آورد و  سه جلد كتاب درباره ب
 ها توسط نگارنده بـه فارسـي ترجمـه    . اين كتابردمنتشر ك

. شـده اسـت  نتشـر  مفرهنگستان هنر چاپ و و توسط  شده
مجموعة ايـن سـه   مخصوص  ةدر مقدم گالديريپروفسور 

و به بررسـي  1971گويد كه از سال  مي كتاب در يك مجلد
 1984و تـا سـال    ختـه مسـجد جـامع اصـفهان پردا    ةمطالع
ايزمئو نتايج اين مطالعات را در سه جلد انتشار داده  ةموسس
  است.
هاي موضـعي و   ها و پيگيري بررسي گالديريپروفسور      

هاي مسجد همـراه   سازي دوره ميداني خود را جهت روشن
 كــه دازنــي انجــام د بــا اقــدامات مرمتــي پــس از هرگمانــه

ها شرح هاي مورد نظر را در فصل مطالعات و پيگردي مكان
مربـوط بـه اقـدامات     ياهـ  خواهيم داد. او در پايان گزارش

الـذكر بـا    ق از تشـريح موضـوعات فـو   « :نويسـد  مرمتي مـي 
شود كه تنها روش ممكن براي  گيري مي وضوح كامل نتيجه

ا و هـ  ها اين است كه از شيوه بخشي اين گونه سازه استحكام
پروفسـور   هـاي  در گـزارش  .»مصالح سـنتي اسـتفاده شـود   

 ،مورد بررسي و مرمت قـرار گرفتـه  كه ي يها مكان گالديري
  :چنين ذكر شده است اين

شـرودر معرفـي    ةشده از روي نقشـ  گذاري هاي شماره مكان
  .)23(نقشه  شده است

 – 63 – 60 ةشدگذاري  ي شمارهها دهانه 1972طي سال  ـ
مطالعـه و   هاي آن طاق و چشمه 422 – 169 – 161 – 80
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  .شدمرمت 
 – 60 – 59 – 58 – 48 – 47ي ها دهانه 1973طي سال  ـ

  .شدمطالعه و مرمت  240 – 228 – 67
 – 153 – 152 – 151 – 150ي هـا  دهانه 1974طي سال  ـ

  .شدمطالعه و مرمت  474 – 473 – 160 – 159 – 154
 102 -98 – 97 – 90 – 89ي  هـا  دهانه 1975طي سال  ـ
– 201 – 202 – 213 – 214 – 225 – 236 – 237 – 

مطالعه و مرمت  269 – 262 – 261 – 250 - 249 – 238
  .شد
  - 223 – 211 – 200 – 199ي هـا  دهانه 1977طي سال  ـ

235 – 247 – 259- 260 – 267 – 268 270 – 275- 
276 – 455 – 456 – 458 – 463 – 464 – 465 – 466 
  .شدو بررسي ه عمطال
هـاي   و لنگه طـاق  ها عمدتاً بر روي تويزه 1978طي سال  ـ

 – 214) و (203 – 203ي (هـا  باربر حد فاصل بين چشـمه 
) 271 – 270) و (239 -238) و (227 – 226) و (215

عمليات بررسي و مرمت انجـام گرفـت. همچنـين در ايـن     
  .شدندمرمت  310و  294ي ها ل دهانهاس

 گالديريآقاي پروفسور  ،مت ديگري از گزارشدر قس     
به موضوع رطوبت و جلوگيري از نفوذ آن پرداخته است و 
شرح داده كه رطوبت به دو صورت بـه سـاختمان مسـجد    

اسـت كـه از پشـت     نزولـي يكي رطوبـت   ؛وارد شده است
شـود و ديگـري رطوبـت     در اثر بارندگي حاصل مـي  ها بام

نفـوذ  عناصـر عمـودي    رد ها صعودي كه از زمين و شالوده
ي مسـجد  ها . براي مقابله با اين پديده طاق و چشمهكند مي

ي پوششـي كاهگـل كـه بـه     هـا  ي كه اليـه يمخصوصاً جاها
صــورت ســنتي اجــرا شــده بــود و بــه مــرور زمــان دچــار 

 ةبه همـان شـيو   ، سركشي و كنترل شدهفرسودگي شده بود
د. ايـن موضـوع يعنـي وخـيم بـودن      شسنتي مجدداً مرمت 

هاي قبل نيـز توسـط مهنـدس     ها در سال عيت پشت باموض
عنوان فرستاده يونسكو از مسجد جامع ه ماكسيم سيرو كه ب

كـه   هسـتيم  تـذكر داده شـده و خوشـحال    كرده بودبازديد 
  .عملي كرديمكارشناس را  آنسفارش 

ن ديوارهـا و جرزهـا   ييهاي پا نوع ديگر رطوبت در قسمت
 ظـاهر شـده  بر مجـاور  در كنار مع ،خصوصاً در جبهه غربي

متوجـه   ،بـرداري از آن منطقـه   بود. پس از بررسـي و نقشـه  
ن) ديـوار غربـي شبسـتان    ييشديم كه سرتاسر (قسـمت پـا  

در گذشته اين از آنجا كه  .است زده زمستانه صفوي رطوبت
 دهشهاي ديوار خشتي با آجر و مالت سيمان مرمت  قسمت
و چون كـف   بودتر به باال صعود كرده  رطوبت سريع ،بودد

از  )متـر  5/1حـدود  (اي  قابل مالحظه ةمعبر مجاور به انداز
بنـابراين تصـميم     ،شـت كف شبستان مسجد بـاالتر قـرار دا  

گرفته شد يك كانال هواكش در داخل معبـر پشـت ديـوار    
تا از نفوذ رطوبـت بـه داخـل ديـوار جلـوگيري       شودتعبيه 

 .ديمشود. خوشبختانه با اين اقدام موفق به دفع رطوبت شـ 
و محل دقيق  م شدجانا 1981و  1977اين عمليات در سال 

 .)23(نقشه  ستا 1 ةشمار ةتا دهان 391 ةشمار ةآن از دهان

. حضور رطوبت در حصار مسجد 23 ةنقش
  (مأخذ: آرشيو ميراث فرهنگي اصفهان).
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شدة مسجد در جنگ تحميلي  . قسمت تخريب24نقشه 
هان).(مأخذ: آرشيو ميراث فرهنگي اصف

پـس از پيـروزي انقـالب    در مسجد جـامع  اقدامات مرمتي 
اسالمي و ايجـاد سـازمان ميـراث فرهنگـي كشـور بعـد از       

مجدداً ادامـه يافـت. يكـي از وقـايع      ،حدود يكسال توقف
هـاي وارده در دوران جنـگ ايـران و     آسـيب  ،بسيار وخـيم 

 1363در اسفندماه سـال   .عراق به مسجد جامع اصفهان بود
 ،هاي عراقي افكن ي بمبيهوا ة) در يك حملم1985(مارس 

در شبستان جنوب شرقي مسجد (كتابخانـه   ها يكي از بمب
سلجوقي) فرود آمد و باعث تخريب قسمت وسيعي از اين 

ـ    ةد. محوطـ ششبستان و بازار مجاور آن  ه برخـورد بمـب ب
 ةاز باقيمانـد مملـو  كلي در هم كوبيده شد و ميدان وسيعي 

عـالوه بـر    .وجـود آمـد  ه يب شده بمصالح ساختماني تخر
نيز ي بازار مجاور ها تخريب مسجد تعدادي زيادي از مغازه

كشـته   داران نيز تخريب شد و تعدادي از شهروندان و مغازه
باعـث   فقـط شدند. بمباران شبستان جنوب شـرقي مسـجد   

د بلكه امواج حاصله از انفجار طاق و شتخريب آن منطقه ن
شده را نيز لرزانـد و باعـث    ي كنار قسمت تخريبها چشمه

هاي دروني در ساختارهاي مختلـف طـاق و    ايجاد خسارت
نسـبتاً    ي بمـب تـا فاصـل   ها شد. همچنين تركش ها چشمه

گنبدها و سطوح كاشيكاري داخل حياط نيـز   ةدوري به بدن
شده داخل مسجد كـه   ي تخريبها . دهانهكردصدماتي وارد 

 31 – 30 – 22 – 21 – 20ند از : ا عبارت شدندبازسازي 
  .)24(نقشه  40 و – 39 –

هاي بمباران شرح مختصر عمليات مرمتي و بازسازي آسيب
  شرح زير است: ه مسجد جامع اصفهان ب

ــشــده  حمــل آوارهــاي جمــع ـــ ر اثــر تخريــب طــاق و ب
   هاي آجري. چشمه

اسـتفاده بـراي آجرهاي سالم در حجم آوارها  كردنجدا  ـ
  مجدد.

جهــت بازســازي بخــش  يــياجرا ةطــرح و نقشــ ةتهيــ ـــ
شده طبق مدارك موجود.  تخريب
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  شرودر) ةي مرمتي (نقشها . پالن دوره25 ةنقش
  .)328: 1392(مأخذ: گالديري، 

ـ    كـردن پيـدا   به منظـور گردي  انجام پي ـ  ةدقيـق محـل پاي
و ها و طاق و چشمه ها ستون. بازسازي ها و شالوده ها ستون
  .هاي سنتي سازي با روش بام پشت

الملك و  ي آجري گنبد نظامها بر روي پوستهنيز  يتعميرات ـ
آجرهــاي جديــد جــايگزين الملــك انجــام گرفــت و  تــاج

كـه  ـ ي بمـب   ها شده در اثر اصابت تركش آجرهاي شكسته
  د.ش ـ نبود ديگر قابل استفاده مجدد

طوح كاشيكاري داخل حياط نيز ديدة س هاي آسيب قسمت ـ
ي شد. با دقت تمام مرمت و بازساز

 ،اقـدامات اساسـي در جرزهـاي اطـراف حيـاط     ديگـر  از  ـ
اسـت كـه يجرزهـاي آجـر   ةسازي رطوبت در پاي برطرف

ـ  هـاي مرمـر    حيـاط بـا سـنگ    سـمت ه نماي خارجي آنها ب
هـاي مرمـر    پوشيده شده است. در گذشته براي نصب سنگ

در عمليـات مرمتـي ايـن     .بودند كردهاز مالت گچ استفاده 
ز محل خود جدا شد و پس از حـذف  ها يك به يك ا سنگ

بـا   ،مالت گچ كه باعث جـذب رطوبـت زمـين شـده بـود     
سنگ بر روي زمين ايزوله شـد   ةهاي علمي محل تكي روش

هاي فلزي ظريف به ديوار  توسط بستقسمت فوقاني آن و 
باعـث   كهكه پشت سنگ خالي مانده  صورتيه ب شدمتصل 

 ظاهرعدي و ديگر رطوبت تصا دوش ميتنفس ديوار آجري 
.  نمي   شود
ــ ــان دچــار ســنگ ـ ــرور زم ــه م ــاط كــه ب فــرش كــل حي
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 پـس از شده بود با احتياط برداشـته شـد و    ييها يگفرورفت
در محل اوليه نصب شد تا هنگام بارندگي مجدداً زيرسازي 

  نشود.جمع هاي فرورفته  آب در قسمت
بـه ترتيبـي كـه     ،شدسكوهاي آجري داخل حياط مرمت  ـ

تر زيرسازي مقاومبعد از ها برچيده شد و  رشآجرفنخست 
ايـن اقـدام جهـت ايجـاد      .دشـ در محل خود مجدداً نصب 

  سطح همطراز براي برگزاري نماز بود.
هـاي گـروه    الملـك كـه حفـاري    زيرگنبد نظام ةكف محوط

كـرده  آن محل را غير قابل اسـتفاده   ييشناسان ايتاليا باستان
ـ  بود هـاي   شبخـ نخسـت  طريقـي كـه   ه مجدداً احيا شد. ب

حفاري شده با ماسه پوشيده شـد و بـروي آن همطـراز بـا     
سلجوقي كه تعدادي از آجرفرش آن زمـان ةسازي دور كف
بعـداً مـورد   از آنجـا كـه   و سازي شد  است، كفمانده  باقي

جهت جلوگيري  گرفت، قرار ميرفت و آمد بازديدكنندگان 
ـ   طـور موقـت بـا ماسـه     ه از فرسايش آجرهاي سـلجوقي ب

سازي حفاظتي بر روي  د و با آجرهاي جديد كفپوشيده ش
  د.شآن اجرا 

 يراه ورودي اصــلي از ورودي غربــي كــه بــا آجـرهـــا ـــ
علت عبور و مـرور روزمره دچـار ه صفوي پوشيده بود و ب

با ،جهت جلوگيري از تخريب كامل آن ،ده بودشفرسايش 
جـديـد پوشيـده شـد. اين اقدام در راهـروي   يك اليه آجر

ايـن عمليـات مستندسـازي     ةبي نيز انجـام گـرفت. كليـرغ
  شده است.

در ايوان شمالي نيز چند اقدام الزم مرمتـي انجـام گرفتـه     ـ
علت بـاال آمـدن رطوبـت دچـار     ه سازي قبلي ب است. كف

چون اين محل نيز در بعضي موارد براي  .زدگي شده بود نم
 ،بـراي رفـع ايـن مشـكل     ،شـد  برگزاري نماز اسـتفاده مـي  

هـاي دسـتي از    سازي قبلي برچيده شد و با دقت خاك كف
و پس از ايجاد يك كانال هـواكش   شدآنجا به بيرون منتقل 

هـاي   شـده از خـاك   محل تخليه ،در اطراف ديوارهاي ايوان
مجـدد  روي آن  شد و بـر  سنگ (ماكارام) پر دستي با خرده

شـادروان   ةد. در ايـن اقـدام طبـق توصـي    شدنآجرها نصب 
ي قرن سوم و ها ستوني وجود ها نشانه ،گالديري پروفسور

  .شداندازه  چهارم بر روي آجر فرش جديد نقش
يك ،ييانتها ةرفتتو ةدر انتهاي ايوان شمالي در قسمت دهان

مانند وجود دارد كـه پوشـش زيـر آن داراي     بالكن ةطبق نيم
.  تزييهاي بسيار نفيس با نقوش هندسي و  بري گچ ني اسـت

صورت افقي بر زير طاق پوششي   هري كه بگچب ةاين پوست
ــت ــبيده اس ــه  ،چس ــلب ــ عل ــف و ب ــان همختل ــرور زم  ،م

ف شده بود و امكان فرو ريختن يبه طاق ضع اش چسبندگي
و آن، گـذاري در زيـر   . بنـابراين بـا شـمع   داشتآن وجود 

هـاي گـچ    اليـه  ،تزريق مواد چسبي مخلوط بـا گـچ از بـاال   
ند عدد تيرچـوبي بـر   د. ضمناً با نصب چشبخشي  استحكام
ي هـا  تـر جداشـده بـا سـيم     بعضي از نقاط بيش ،روي طاق

 شان تا از سقوط ه شدفلزي ضد زنگ به تيرهاي چوبي بست
  .شودجلوگيري 

سطح قابل توجهي از انـدود كاهگـل پشـت     ،به مرور زمان
شمالي و غربي دچار پوسـيدگي شـده بـود و     ةهاي جبه بام

. بـه  داشـت ها وجـود   فامكان نفوذ آب باران به داخل سق
هـاي پوسـيده    اين سطوح ابتدا از كاهگـل  ةهمين جهت كلي

  انـدود   ،بنـدي مجـدد   تخليه شد و پس از زيرسازي و شيب
  كاهگل روي آنها كشيده شد.

 ،در داخل معبـر عمـومي   ،جنوب غربي ةديوار خشتي گوش
علت فروريختن اندود كاهگل دچار فرسـايش تـدريجي   ه ب

هاي سـنتي   تجديد كاهگل به روش دليلهمين ه ب .شده بود
  د.ش ي نمازخانه صفوي اجراها سازي پنجره با لبه

ـ   ،شرقي مسجد ةمدرسه مظفري واقع در جبه ه در گذشـته ب
و حتي بود ي زيادي شده ها علت متروكه شدن دچار آسيب

شرقي مدرسه كامالً تخريـب و محـو    ةجبه ةهاي اولي اطاق
سه كاربري مـذهبي  اين مدر ةكه محوط يي. از آنجابودشده 
شـده بازسـازي    بخـش تخريـب   ،تصميم گرفته شد ،نداشته

فضـاهاي آن بـه يـك مـوزه معرفـي       ةكليـ  يد و با احياشو
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ـ   ةكلي مسجد و هـاي   حفـاري  كـه در  ـ  ة آناشياء قابـل ارائ
كارشناسان  بارهد. در اين شوتبديل ـ دست آمده  ه گذشته ب

ســازمان ميــراث فرهنگــي در يــك همكــاري تنگاتنــگ بــا 
شده در چندين سـال   اشياء كشف ةكلي ،ييناسان ايتالياكارش

و تعداد قابل توجهي از آنهـا  بندي  اقدامات حفاري را طبقه
 ةسـازي مـوزه در محوطـ    تا پـس از آمـاده   ،ندكردرا مرمت 

  معرض نمايش قرار دهند. درآن اشياء را  ،مدرسه احياشده
 ،اصـلي  ةشمال غربي مسجد در محـل وضـوخان   ةگوش در

آقايـان وبـراي  هاي بهداشتي عمومي  خانه و سرويسوضو
  است. شدهبانوان تجديد 

جهت جلـوگيري از   ،هاي اطراف حياط مسجد شبستان ةكلي
هـاي   ورودي ،مسـئوليت  يها توسط افراد ب وارد آمدن آسيب

ــرل ــده  كنت ــده ش ــد ش ــت ورود    تمهي ــديهي اس ــت. ب اس
هـاي خـارجي بـا حضـور      كنندگان محلي و توريست بازيد
  .استپذير  مايان متخصص امكانراهن
مي بـا سـاختارهاي   يقد ةيك محوط ،كنار داالن ورودي در

طاق و چشمه براي ايجاد يك نمايشـگاه و معرفـي مسـجد    
ي مسـجد همـراه توضـيحات    ها نقشه ةده است. كليشآماده 

الزم و يك عدد ماكت بازديدكننـدگان را قبـل از ورود بـه    
 سـازد  اري مسجد مطلع ميمعم و تكلياز  ،فضاهاي داخلي

  .)25(نقشه 

تـاريخ   ييگرفته در جهت شناسا اقدامات تحقيقاتي انجام
  معماري و كالبد مسجد

ي هـا  ارزش دليـل ه در دوران معاصر مسجد جامع اصفهان ب
ن امـورد توجـه محققـ    ،و هنـري  ،واالي تاريخي، معمـاري 

ر از جملـه آقـاي دكتـ    .داخلي و خارجي قرار گرفته اسـت 
هنرفر استاد تاريخ دانشگاه اصفهان فصـل مهمـي از كتـاب    

معرفــي آثــار تــاريخي اصــفهان را بــه شــرح  ةخــود دربــار
 .ي آن اختصــاص داده اســتهــا فضــاهاي مســجد و كتيبــه

ار فرانسوي و پروفسـور  دهمچنين آقايان پروفسور آندره گ

ــوپهــاآرتــور ا ــ پم پ يرون بمنــت اســميت او پروفســور م
   .اند  اين مسجد توجه كردهبه  و غيره ييآمريكا
محترم عمدتاً با تماشاي سيماي ظاهري مسجد  داناتاين اس

هاي مختلف  توصيف بخش وبه تعريف و تمجيد و معرفي 
علمي در مورد ـتحليلي   مطالعاتولي  ،اند  مسجد پرداخته

مســجد را مرهــون دانــش و تجربــه و حوصــله پروفســور 
ن تحقيقـات كـه   هستيم. اكنون به شرح مختصر اي گالديري

ــي ــا پ ــوده اســت   همــراه ب ــداني ب گــردي و جســتجوي مي
مسجد قرن سـوم   ة پردازيم. او ابتدا به جستجوي محدود مي

وجـود يـك    ،در اين باره اسناد تـاريخي مكتـوب   .پرداخت
را محصـور كـرده     خشتي كه آن يمسجد شبستاني با ديوار

هاي با بررسي دقيق ديوار  گالديري. يادآور شده بودندبوده 
 ييهاي باقيمانده اين ديوار خشتي را شناسا قسمت ،موجود

. كردرا ترسيم  آن ةدست آورد و نقشه كرد و كل ديوار را ب
در داخل اين حصار بـه دنبـال پيـدا كـردن فضـاهاي      آنگاه 

توانسـت بـه    كـه او مـي   ييها شبستاني ستوندار رفت. محل
ي هـا  سـتون رنگ و بقاياي احتمـالي   هت از ييها راحتي نشانه

ه مسجد قرن سوم را بدون ايجاد هرگونه آسيبي به مسجد ب
هاي اطراف  الملك و ايوان زيرگنبد نظام ةمحوط ،ردودست آ

گردي توسط استادكاران  با عمليات پياو حياط مسجد بود. 
ـ  ياصفهان آجرفـرش موجـود و خـاكبرداري     ييجـا ه و جاب

را در داخـل   هـا  سـتون سطحي توانست تعدادي از بقايـاي  
و ايوان غربي  ،ايوان شرقي ،ايوان جنوبي، ايوان شمالي كف

ايـن   يبقايـا  يازمعماري و اج ييدست آورد و با شناساه ب
 ييباقيمانده كامل مسجد قرن سـوم را نيـز شناسـا    ،ها ستون

. در ايـن بررسـي و   ترسيم كـرد كرد و آنها را بر روي نقشه 
حيـاط در   ةي لبـ هـا  سـتون د كـه بقايـاي   شـ كاوش متوجه 

داراي شـكل و مصـالح متفـاوتي     ،شـده  گردي هاي پي مكان
 ،و با ايـن خصوصـيات   هستندهاي داخلي  نسبت به رديف

ـ   يعني ميالدي الحاقات قرن چهاردهم  ه زمـان آل بويـه را ب
ن  آكس متوجـه   موضوعي كه تا قبل از آن هيچ. دست آورد
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در . ده بـود شـ نشده بود و از آن كالمـي گفتـه يـا نوشـته ن    
شـرقي   ةهاي ديوار خشتي در قسمت جبه هبررسي باقيماند

  :به دو موضوع پي برد گالديريپروفسور ،مسجد
اها و نم يكي كشف نماي ديوار به سمت خارج كه با طاق ـ

ايـن ديـوار را    ةو نماي اوليـ . ان شده بودتزييگل  اندود سيم
  . كردآمده ترسيم  دسته براساس شواهد ب

سـطح بـا    همهاي  چگونگي پوشش جالبِ موضوعِ ،دومو ـ 
تيرريزي مسجد شبسـتاني قـرن سـوم بـود. او در قسـمت      

يك رديف افقي و  ةفوقاني ديوار خشتي در قسمت باقيماند
را پيدا كرد كه جايگاه نصب سـرتيرهاي   ييها سوراخ ،منظم

 ،و بـا ايـن سـند غيرقابـل انكـار     ا .پوشش چوبي بـوده انـد  
  .كردمسجد قرن سوم را تشريح  ةچگونگي پوشش اولي

با شـكافتن   ،جنوب شرقي حياط مسجد ةدر گوشيري گالد
ستون دوره آل بويه مربوط به الحاقات  ،جرز آجري موجود

آن ةقـرن چهـارم را هويــدا سـاخت و از سـيماي باقيمانــد    
ي آن دوره را هــا ســتونن تــزييآجركــاري و  ةنحــو ،ســتون
 ،جسـتجو  ةد و از آن يك مدل ساخت و در ادامـ كرترسيم 

شـده   مخفـي  ةآل بوي ةي دورها تونسديگر حضور احتمالي 
در داخل جرزها را  تشخيص داد و در گزارش خود آنها را 

  د.كرمعرفي 
گنبــد زيــر ةدر محوطــ گالــديريهــاي پروفســور  بررســي

اين موضـوع را روشـن    ،الملك و نماهاي اطراف گنبد نظام
الملـك اوالً بـر روي محـور اصـلي      ساخت كه گنبـد نظـام  

ثانياً در ابتدا اين گنبد  است و مسجد قرن سوم ساخته شده
 فقـط از سه طرف شرق و غرب و شمال  كامالً آزاد بوده و 

از طرف جنوب به ديوار قبله متصل بوده اسـت. چگـونگي   
 يداخل ديـوار الحـاق   يها ستوننات سرتزييبري و  گچ ةكتيب

  كامالً به اثبات رساند.نيز گنبد را  ةوضعيت اولي ،بعدي
 ،خانه گردي در كف نماز الجايتو با پي ةدر نمازخانگالديري 

د و كـر ي مسجد قرن سـوم را ظـاهر   ها ستون ةشالوده و پاي
گرفتـه در آن محوطـه را    اتفاقات و تغييـرات انجـام   ةفرضي

  .كرد اثبات
ديوار خشتي مسجد  ةشد در محل تشخيص دادهاو همچنين 

هــا و گــردي هــا پــي  از روي پشــت بــام  ،قــرن ســوم 
ا جهـت روشـن سـاختن چگـونگي     هاي الزم ر خاكبرداري

گسترش مسجد به جهات شرق و غرب انجام داد و بـدين  
 ةسلجوقي و در جبه ةگسترش دور ،شرقي ةترتيب در جبه

  تيموري را مشخص ساخت. ةغربي گسترش دور
محل اتصـال   ،بر روي طاق ايوان جنوبي گالديريپروفسور 

ز اهاي سلجوقي را بررسي و  طاق ةي موجود با سازها مناره
بودن اجراي پوشـش ايـوان و    اي معاينه و دومرحلهنزديك 

  .اثبات كردرا  ها مناره ةساز
ــه    ــوش موجــود ك ــوان شــرقي از داخــل دوپ در داخــل اي

آثار پوشش داخلي ايـوان جنـوبي    است سازي شده مقرنس
ــه دور  ــوط ب ــ  ةمرب ــلجوقي را ب ــق  ه س ــت آورد و تعل دس

  صفوي نشان داد. ةهاي موجود را به دور مقرنس

شناسي در مسـجد جـامع هاي باستان طالعات و بررسيم
   اصفهان

مربوط به ،گرفته در داخل مسجد ديگر مطالعات انجام ةجنب
ت ايزمئـو بـهئشناسي است كه توسط هي هاي باستان حفاري

 نجاما 1970هاي  سرپرستي مرحوم پروفسور شراتو در سال
ضميمه كـه ةشده كه بر روي نقش شده است. مناطق حفاري

عمـدتاً و مشخص اسـت  ،دهشتوسط پروفسور جنيتو تهيه 
الملك و داخل حياط مسـجد و در نظام ةدر فضاي گنبدخان

  هاي شمالي قرارگرفته است. از شبستان ييها قسمت
ارزشــمند تــاريخي را  ةهــاي زيــر گنبــد چنــد اليــ حفــاري

هـا موجود در هنگام آغاز حفاري ةد. در زير اليكرمشخص 
 ـ  در زمان صفويه سـاخته شـده بـود    كه از سنگ مرمر وـ 

ايـن اليـه .دست آمده سلجوقي ب ةآجرفرش دور ةابتدا الي
 تـر قـرار گرفتـه    نييصـفوي پـا   ةمتر از الي سانتي 50حدود 
سـازي مسـجد قـرن سـوم سلجوقي كف ة. در زير الياست
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سـازي   تر از آن ديـوار محـراب و كـف    نييو پا شتقرار دا
عمليات حفاري يك  ةدامدست آمد. در اه مسجد قرن دوم ب

ه ب است ني گچبري ساخته شدهتزيي ةستون آجري كه با الي
اعـالم تعلـق    بـه آن تاكنون تنها  ةقضاوت دربار .دست آمد

  بوده است. منحصرساساني  ةاين ستون به دور
 هاي محوطه شبستان شمال شرقي كه تا عمق دو حفاريدر 

ي بقاياي بسـيار جالـب تـوجهي از روسـتا     ،متر ادامه يافت
ن امورخـ كتـب  دست آمد. در مورد اين روستا در ه ياوان ب

و هـا  كه در قرن سـوم خانـه   است تاريخ اصفهان ذكر شده
هاي روستاي ياوان خريداري شـد و مسـجد بـر روي زمين
دسـت آمـدن ايـن    ه ب .توسعه يافت ة خريداري شدهمحوط

آثار و بقاياي مسكوني مربوط به قبل از احداث مسجد قرن 
ات بسياري را در مورد تاريخ مسـجد روشـن   سوم موضوع

ساخت.
بعضي از اين مساجد داراي ساختمان مربوط به قبل از      

اند كه به تبعيت از مسجد جامع اصفهان   سلجوقي بوده
فرم يهوجود آورده اند تا شبه اي در آن ب تغييرات عمده

 . مانند مسجد جامع اردستانشودمسجد جامع اصفهان 
). در هر دوي 66- 14( جامع گلپايگان ) و مسجد13-66(

از وجود مسجد قبلي شناخته شده  ييها اين مساجد نشانه
سلجوقي به مسجد  ةها و تغييرات دور است كه با دخالت

چهارايوانه به سبك مسجد جامع اصفهان تغيير فرم داده 
محورهاي اصلي طولي و  ،شده است. در اجراي اين طرح

انتهاي محور طولي كه به روي  و بر كردهانتخاب  را عرضي
ه اند و با كردگيرد گنبدخانه را احداث  سمت قبله قرار مي

هاي چهارگانه ابعاد حياط مشخص شده و ديگر  ايجاد ايوان
ها ساخته شده است. در  فضاهاي سرپوشيده در كنار ايوان

 ق553به تاريخ اي  مسجد جامع اردستان كتيبه ةگنبدخان
سلجوقي  ةه تعلق آن مسجد به دورم) وجود دارد ك1175(

مساجدي كه بنياد آنها به سبك سلجوقي  ند.ك را گواهي مي
كاررفته در مسجد جامع اصفهان ساخته  و با الگو و فنون به

و ،توان به مسجد برسيان، مسجد جامع زواره اند مي  شده
 ةچهارايواني در دور ةع ساوه اشاره كرد. شيوممسجد جا

  جاريه ادامه يافت.صفوي تا قاو تيموري 

   گيري: نتيجه
د كـه مسـجد جـامع    كرتوان استنباط  از مباحث ذكرشده مي

و است مساجد قديمي ايران بوده ةترين نمون اصفهان بزرگ
 .بر زميني در حدود دو هكتار آرام و اسـتوار نشسـته اسـت   

 كرده اسـت اين بنا اولين الگوي مساجد چهارايواني را ارائه 
متعلـق بـه   و تجـارب  نر معماري ايـران  هاي هجنبه ةو كلي

ـ   همـين  ه دوازده قرن تاريخ شهر اصفهان را در بـر دارد و ب
المعـارف هنـر معمـاري ايـران و      ةرادايـر  توان آن جهت مي

از از آن  گذشــته دانســت. جــوار هــاي هم برخــي از تمــدن
آن با اعتقادات مذهبي مردم  پيوندي معنوي اين اثر ها ارزش

 اسـت.  يخ علـم و مـذهب شـهر   هاي مهـم تـار   و شخصيت
انگيـزه و جاذبـه بـراي     ةايجادكنندكيفيتي كه دارد همچنين 
هـا و   موقعيـت  درهاي وسيع مردمـي   و تجمعمردم حضور 
  . استهاي مذهبي در مسجد  مناسبت

 ،ن آثار ارزشمند در سراسر جهاناطور كلي متخصصه ب
جهان واالي مسجد جامع اصفهان را يكي از چند بناي

تاريخ ةهاي منتشرشده دربار كتاب ةدانند و در كلياسالم مي
سير تحول معماري در در موضوع ويژه  هنر جهان و به
كرده اي معرفي طور ارزندهه اين مسجد را ب ،دوران اسالمي

بديهي است كه اين اثر معتبر  اي قوهچنين با توجه به اند. 
ثبت آن جهتو  استدر فهرست آثار جهاني  شايسته ثبت

و خوشبختانه ده است شفهرست آثار جهاني پيشنهاد در 
هاي فراوان س از بررسيپسازمان علمي فرهنگي يونسكو 

 كردهبه ثبت اين بناي معظم در فهرست آثار جهاني اقدام 
  است.
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