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چکیده

در فرهنــگ و تمــدن ایرانی-اســامی ،مســجد بهعنــوان مهمتریــن بنــای مانــدگار اســام در شــهرها و
اقلیمهــای مختلــف ســاخته شــده اســت ،و هویــت شــهرهای اســامی بــا مســاجد جامــع درهــم آمیختــه
اســت .مســجد جامــع همــدان ،کهنتریــن مســجد در بافــت قدیمــی شــهری ،در میــان بــازار ایــن شــهر و
میــدان مرکــزی واقــع شــده اســت .ایــن مســجد شــاخص ،متعلــق بــه قــرون اولیــۀ اســامی اســت ،کــه در
ً
طــی دورانهــای مختلــف خصوصــا دوران صفــوی و قاجــار مــورد بازســازی و مرمــت قــرار گرفتــه اســت،
امــا از ســاختار کهــن مســجد آثــاری باقینمانــده ،و ســاختار فعلــی متعلــق بــه دورۀ قاجــار اســت .باوجــود
ویژگیهــای کلــی ایــن اثــر ،شــکل ســاختمان مســجد جامــع تأثیــر زیــادی در هماهنــگ ســاختن ســاختمان
بــا شــرایط اقلیمــی دارد .حــال ایــن پرســش مطــرح میگــردد کــه اقلیــم منطقــه تــا چــه میــزان توانســته بــر
فرآینــد شــکلگیری مســجد تأثیرگــذار باشــد؟ و الگوپذیــری از شــرایط اقلیمــی تــا چــه میــزان دوام ســاختار
مســجد را تضمیــن نمــوده اســت؟ بــر مبنــای پرس ـشهای فــوق هــدف پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه بــا
بهرهمنــدی از روش توصیفی-تحلیلــی و بــا اتــکا بــه منابــع مطالعاتــی و بررس ـیهای میدانــی بــه معرفــی
و تجزیــه تحلیــل ســاختار معمــاری مســجد جامــع پرداختــه شــود ،تــا زمینــۀ پاســخگویی بــه پرس ـشهای
مطــرح شــده فراهــم گــردد .برآینــد چنیــن بررســی را میتــوان در تأثیرپذیــری ویژگیهــای معمــاری مســجد
جامــع ،از اقلیــم منطقــه مشــاهده نمــود؛ ایــن اثــر ،عالوهبــر عملکــرد مذهبــی ،موقعیــت مکانــی ایــن مســجد
و قرارگیــری در امتــداد بــازار اصلــی شــهر ،منجــر بــه آن شــده کــه مســجد جامــع نقــش مهمــی را در شــکلگیری
نظامهــای طراحــی و ســیمای عمومــی شــهر ایفــا نمایــد .بــا توجــه بــه ســاختار معمــاری مســجد جامــع عمــده
تحــوالت صــورت گرفتــه در بنــا مربــوط بــه دورههــای قاجــار و معاصــر اســت؛ ســاختار مســجد تابــع الگــوی
شبســتان ســتوندار بــوده ،دارای گنبــد ،گلدســته و ســنگاب میباشــد ،و تنهــا نمونــۀ مســجد گنبــددار بــا
ارزش تاریخــی در بافــت شــهری همــدان اســت.
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ش ــمارۀ  ||5ســال دوم || پایی ـ ــز || 1397

منابــع مطالعاتــی برمبنــای طــر ح پژوهــش در گروههــای مختلــف جــای گرفتهانــد؛ گــروه اول ،شــامل
کتابهــای مورخینــی هماننــد :مقدســی ( ،)1361یاقوتحمــوی ( ،)1380چلبیاوغل ـو ( 1896م).
و شــیروانی ( )1339اســت ،کــه در طــی قــرون اولیــه و میانــۀ اســامی بــه ســاختار مســجد جامــع در
بافــت شــهری همــدان اشــاره داشــتهاند ،امــا توضیحــات مبســوطی ارائــه نکردهانــد .گــروه دوم ،شــامل
ســفرنامههای اروپاییــان هماننــد :اولیویــه ( 1796م ).و موریــه ( 1810م ).در ایــران اســت ،کــه در زمــان
بازدیــد از شــهر همــدان اشــارات مختصــری بــه مســجد جامــع داشــتهاند .گــروه ســوم ،شــامل منابعــی
اســت کــه توســط باستانشناســانی هماننــد :عــرب ( )1375و زارعــی ( )1384و برخــی پیشکســوتان
تاریــخ همــدان هماننــد :صابــری ( )1381و قرا گوزلــو ( )1369نوشــته شــده اســت .در هریــک از منابــع
فــوق ،بخشــی از ســاختار معمــاری مســجد جامــع بیــان گردیــده ،امــا درخصــوص تغییــرات دهــۀ معاصــر
و تأثیــرات اقلیمــی در ســاختار مســجد مطلبــی عنــوان نشــده اســت؛ کتیبههــای مســجد ،نمونــۀ
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تغییــر و تحــوالت مســجد جامــع همــدان ،همــواره از مــوارد پــر ّ
اهمیــت در مطالعــات تاریخــی ،معمــاری و
باستانشناســانۀ شــهر همــدان بــوده اســت .پیرامــون تغییــر ،توســعه و مرمتهــای انجــام شــده در مســجد
جامــع اســناد تاریخــی ،جغرافیایــی و اجتماعــی مهمــی از دوران اســامی برجــای مانــده اســت ،کــه گاه آنهــا
را میتــوان بــا شــواهد موجــود در ســاختار فعلــی مســجد تطبیــق داد ،و گاهــی انــدک شــواهد باستانشناســانه
گویــای وجــود قســمتهایی از بنــا در ادوار گذشــته بــوده اســت .آنچنــان کــه از منابــع تاریخــی برمیآیــد،
هســتۀ اصلــی ســاختار مســجد جامــع همــدان مربــوط بــه اوایــل دوران اســامی میباشــد ،کــه در طــی ادوار
بعــدی مــورد تعمیــر و مرمــت قــرار گرفتــه اســت و الحاقاتــی بــه آن اضافــه شــده اســت (هژبــری.)1385 ،
عالوهبــر عملکــرد مذهبــی ،موقعیــت مکانــی ایــن مســجد و قرارگیــری در امتــداد بــازار اصلــی شــهر ،منجــر بــه
آن گشــته کــه مســجد جامــع نقــش مهمــی را در شــکلگیری نظامهــای طراحــی و ســیمای عمومــی شــهر
ایفــا نمایــد (مهریــار و همــکاران .)54 :1378 ،بــا توجــه بــه ســاختار معمــاری مســجد جامــع ،عمــده تحــوالت
صــورت گرفتــه در بنــا مربــوط بــه دوران قاجــار و معاصــر اســت .ســاختار مســجد تابــع الگــوی شبســتان
ســتوندار بــوده ،دارای گنبــد ،گلدســته و ســنگاب میباشــد ،و ایــن اثــر تنهــا نمونــۀ مســجد گنبــددار در بافــت
شــهری همــدان اســت .ویژگیهــای ســاختاری و اصــول اقلیمــی حاکــم در ســاختار مســجد نگارنــدگان را بــر
آن داشــت تــا ســاختار معمــاری مســجد جامــع شــهر همــدان را بــه روش توصیفی-تحلیلــی بهطــور کامــل
بازگــو نماینــد .بیتردیــد ،ایــن روش بررســی و تحلیــل میتوانــد خألهــای مطالعاتــی درخصــوص تغییــرات
ســازهای ،تزیینــی و تأثیــرات اقلیمــی در ســاختار مســجد جامــع را تــا حــد زیــادی برطــرف نمایــد .بــر مبنــای
رویکــرد مذکــور و بــا اســتناد بــه متــون جغرافیایــی ،تاریخــی و معمــاری ســعی شــده ،تحلیــل جامــع و کاملــی
از مکانیابــی مســجد و تحلیــل معمــاری و ســازهای آن بهدســت آیــد.
پرســش پژوهــش :حــال ایــن پرســش مطــرح میگــردد کــه اقلیــم منطقــه تــا چــه میــزان توانســته بــر فرآینــد
شــکلگیری مســجد تأثیرگــذار باشــد؟ و الگوپذیــری از شــرایط اقلیمــی تــا چــه میــزان دوام ســاختار مســجد
را تضمیــن نمــوده اســت؟
روش پژوهــش :مطالعــات کتابخانـهای در کنــار بررسـیهای میدانــی ،دیــد روشـنتر و جام عتــری نســبت
بــه موضــوع در اختیــار پژوهشــگر قــرار میدهــد؛ بــر ایــن مبنــا اســناد و متــون کــه شــامل نقش ـهها ،تصاویــر
و مطالــب تاریخــی و معمــاری اســت ،مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه و مســتندنگاری اطالعــات نیــز از طریــق
بازدیــد ،عکســبرداری ،طراحــی نمــا و در مــواردی نقش ـهبرداری انجــام پذیرفتــه اســت .دادههــای حاصــل
از هــر دو روش مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت و درنهایـت ،بــا اســتفاده از روش تحلیلی-توصیفــی ،بیــان و
تحلیــل گردیــده اســت.
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مســجد جامــع همــدان از جوامــع اســامی بهشــمار م ـیرود کــه در دورههــای گذشــته بــه «جامــع عتیــق» و
گاهــی هــم بــه «مســجد اعظــم» نامیــده میشــده اســت .از بررســی آثــار و نوشــتههای اســامی برجــای مانــده،
اینگونــه اســتنباط میگــردد کــه ســاختمان مســجد ،متعلــق بــه قــرون اولیــۀ اســامی اســت ،و ســاختار امــروز
مســجد جامــع بــا آن چــه در آغــاز بــوده ،متفــاوت اســت« .شــیخ حســین عندلیـبزاده» ســاخت مســجد جامــع
را بــه «ابودجانــه» ،یکــی از یــاران «نعیــم ابــن مقــرن» فاتــح همــدان در ســال (45هـــ.ق ).منتصــب میدانــد
(عندلی ـبزاده ،لــوح دس ـتنویس) .امــا اولیــن اشــارۀ مســتند و تاریخــی بــه ســاختار مســجد جامــع مربــوط
بــه َمقدســی (375هـــ.ق ).اســت؛ 3وی اشــاره بــه جامــع در بــازاری ُپــر از ســاختمان دارد ،کــه بــازار در ســه رده
ت (مقدســی ،1361 ،ج  .)585 :2دومیــن اشــاره ،کشــته شــدن «دادرس بــو ســعد محمــد»
نهــاده شــده اسـ 
4
در ســال  518هـــ.ق .در جامــع همــدان اســت ،کــه توســط عبــداهلل بــن یاقــوت حمــوی ( 623هـــ.ق ).بیــان
شــده اســت .متأســفانه در ســخنان وی ،اشــارهای بــه مــکان مســجد نشــده و تنهــا بــه ذکــر ایــن واقعــه
5
تاریخــی بســنده شــده اس ـت (یاقوتحمــوی ،1380 ،ج « .)550 :1زینالعابدیــن بــن اســکندر شــیروانی»
در معرفــی امامزادههــای همــدان مینویســد :حســین بــن علــی النقــی «شــاهزاده حســین؟ع؟» در وســط
شــهر ،قــرب مســجد جامــع مدفــون اسـت» (شــیروانی)709 :1339 ،؛ ایــن مطلــب نشــانگر مرکزیــت مســجد
جامــع در بافــت شــهری میباشــد ،کــه بقعــۀ شــاهزاده حســین؟ع؟ در نزدیكــی آن قــرار داشــته اســت .چلبــی
اوغلــو ( 1065هـــ.ق ).نیــز تنهــا اشــاره بــه مســجد جامــع در داخــل قلعــۀ شــهر دارد (چلبــی 1896 ،م)346 :.؛
و هیچگونــه توضیــح مبســوطی درخصــوص آن ارائــه نمیدهــد .از میــان ســیاحان اروپایــی ،اولیویــه در
 1796م .بــه چنــد مســجد نیکــو در شــهر همــدان اشــاره میکنــد ،امــا اطالعــات شــاخصی از مــکان قرارگیــری
ً
و یــا ســاختار بناهــا ارائــه نمیدهـ د (اولیویــه .)49 : 1371 ،قطعــا یکــی از مســاجد ،مســجد جامــع بــوده؛ زیــرا
موریــه ( 1816-1810م ).در زمــان بازدیــد از بافــت شــهری همــدان اشــاره بــه بنــای مســجد جامــع نمــوده کــه
در آســتانۀ ویرانــی قــرار داشــته اســت .همجــواری بنــای مســجد بــا میــدان مرکــزی شــهر و همچنیــن اشــاره
بــه فاصلــۀ مکانــی انــدک بیــن بنــای مســجد و آرامــگاه اســتر و مردخــای ،از دیگــر نــکات حائــز اهمیــت در
گفتههــای ،او میباشـ د (موریــه ، 1386 ،ج .)305-304 :2در بافــت کنونــی شــهر همــدان ،مســجد جامــع
ً
در مرکــز و در قســمت تجــاری شــهر قرارگرفتــه کــه فاصلــۀ اندکــی ،تقریبــا  100متــر بــا میــدان مرکــزی شــهر
«میــدان امــام» دارد .فضــای پیرامــون مســجد ،شــامل :راســتهها و کوچههــای سرپوشــیدهای اســت کــه بــه
تبعیــت از یــک ســنت در معمــاری اســامی ایــران ،ســبب گردیــده فضــای اطــراف مســجد آزاد بــوده باشــد.
مســجد در بافــت قدیمــی شــهر واقــع شــده کــه بــا توجــه بــه احــداث خیابــان اکباتــان در دهههــای گذشــته،
در جهــت شــمالی بنــا ،مجموعــۀ بافــت قدیمــی در ایــن بخــش از شــهر بههــمخــورده و در حالحاضــر غیــر
ً
از بخشــی از مجموعــۀ بــازار در اضــاع شــرق ،غــرب و جنــوب مســجد ،ســایر واحدهــا ا کثــرا نوســاز هســتند.
مســجد از جانــب شــمال بــه خیابــان ا کباتــان ،از جنــوب بــه راســتۀ قنادهــا و چاقوســازها ،از شــرق بــه راســتۀ
بزازهــا و از غــرب بــه راســتۀ حلبیســازها و صحافخانــه منتهــی میشــود .راســتۀ چلنگرهــا یــا چاقوســازها در
ً
قســمت جنوبغربــی مســجد قرارگرفتــه اســت؛ قبــا ایــن قســمت برفانــداز مســجد بــوده کــه بــه مــرور زمــان
بــه ایــن راســته تبدیــل شــده اســت .همچنیــن مســجد از ســمت شــمال بــه خیابــان ا کباتــان محصــور شــده
کــه بــه دیوارهــای مجــاور پیــادهرو ،مغازههایــی منتهــی شــده و کاربریهــای متفاوتــی دارنــد (تاجبخشــیان
و همــکاران.)18 : 1387 ،
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قابلتوج ـهای از مرمــت چنــد دهــۀ اخیــر اســت ،کــه در هیــچ منبعــی از مضامیــن آنهــا صحبــت نشــده
اســت .مقالــۀ حاضــر ســعی دارد ،بــا مطالعــۀ جامعتــر همــۀ نــکات معمــاری و تزیینــی را در ســاختار مســجد
بیــان نمایــد.
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تحلیل معماری مسجد جامع

مســجد جامــع در حالحاضــر دارای دو ورودی اصلــی از جانــب بــازار و یــک ورودی از جانــب خیابــان
ا کباتــان اســت .ورودی غربــی ،مشــرف بــه راســتۀ معــروف قنــادان و نخودبریزهــا در بــازار اســت (تصویــر
 .)5راهــرو ،هشــتی و ســردر ایــواندار آن از بخشهــای قدیمــی مســجد محســوبمیشــود؛ ســردر دارای
تزیینــات زیبایــی ،مزیــن بــه مقرن ـسکاری گچــی بــه رنــگ آبــی میباشــد .ایــن ورودی دارای در چوبــی

تصویــر  .1پــان مســجد جامــع و طبقــه همکــف (آرشــیو میــراث فرهنگــی اســتان همــدان 1375 ،بــا اصالحــات
نگارنــدگان.)1396 ،
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مســجد بــا پالنــی مربع-مســتطیل بهشــکل چهــار ایوانــی ناقــص اســت (تصویــر  ،)1دارای صحــن وســیع
مستطیلشــکل در میــان ســه ایــوان در جهــات جنوبــی ،شــرقی و شــمالی ،چندیــن شبســتان ،گنبــد
تکپــوش آجــری ،گنبدخانــه ،شــش منــاره و چنــد حجــره قــرار گرفتــه اســت؛ بنــای مــورد بحــث از منظــر
ســاختمانی و معمــاری از چندیــن قســمت مختلــف و مرتبــط بــا یکدیگــر از قبیــل :ســردر ،هشــتی ،صحــن،
در ورودی اصلــی مســجد
ایوانهــا ،حجرههــا و شبســتانهایی در اطــراف تشــکیل شــده اســت (تصویــر ِ .)2
در گذشــته در جانــب غربــی و از جانــب بــازار بــوده اســت ،امــا بــا ایجــاد بناهــا و ورودی جدیــدی در ضلــع
شــمالی «جانــب خیابــان ا کباتــان» ورودی اصلــی بــه ایــن جهــت منتقــل شــده اســت؛ از ســردر قدیمــی
مســجد در جانــب بــازار ،میتــوان از طریــق یــک هشــتی بــه قســمتهای مختلــف مســجد وارد شــد .ورودی
دیگــر مســجد در جهــت جنوبشــرقی از طــرف بــازار و از طریــق یــک داالن اســت .صحــن مســجد دارای
حــوض بزرگــی در وســط ،ایوانهــا ،حجرههــا و شبســتانهایی در اطــراف اســت؛ ســطح صحــن حــدود  2متــر
پایینتــر از کوچههــای مجــاور واقــع گردیــده اســت .ایــوان جنوبــی صحــن دارای دو طاقنمــای کمعمــق
میباشــد کــه بــر بــاالی ایــن ایــوان ،دو منــارۀ کوتــاه و قطــور وجــود دارد؛ پشــت ســر ایــوان فضــای گنب ـددار
مســجد واقــع شــده اســت کــه بــه همــراه ایــوان ،هســتۀ اولیــه و قدیمــی مســجد را تشــکیل میدهــد و در ضلــع
جنوبــی آن محرابــی تعبیــه شــده اســت (تصویــر  .)3گنبــد بنــا از نــوع دو پوســته بــوده و از نظــر تناســبات
معمــاری درخــور توجــه اســت؛ گنبدخانــه از طریــق درگاههــای جانبــی بــه شبســتانهای ســتوندار راه پیــدا
میکنــد (تصویــر  ،)3در طــرف غربــی آن ،شبســتان گنب ـددار مســجد بــا ســتونهای متناســب ســنگی قــرار
دارد کــه از طریــق ورودیهایــی بــه صحــن و گنبدخانــه راه پیــدا میکنــد .در ســمت غربــی حیــاط و مجــاور
شبســتان فوقالذکــر شبســتان ســتوندار دیگــری قــرار دارد ،کــه روبـهروی ایــوان جنوبــی و در ســمت دیگــر
صحــن ،ایــوان و شبســتان ســتونداری بــه شــیوۀ جدیــد بــا پوشــش مســطح ســاخته شــده و بــر بــاالی ایــوان
میانــی آن ،دو منــاره تعبیــه گردیــده کــه از الحاقــات دورۀ اخیــر اســت (تصویــر )4؛ نمــای ایــوان ســردر جدیــد
مســجد از خیابــان ا کباتــان نیــز دارای دو منــار میباشــد (مــازاده و محمــدی.)244-243 :1379 ،

] [ DOI: 10.30699/PJAS.2.5.111

توصیف کلی مسجد جامع

6

|| بازشناسی و تحلیل معماری مسجد جامع همدان || || 115

تصویــر  .4ایــوان شــمالی مســجد جامــع (آرشــیو میــراث فرهنگــی اســتان همــدان 1375 ،بــا اصالحــات نگارندگان،
.)1396

زیبایــی بــه ســبک آلــت و لقــط بــوده اســت ،کــه اکنــون دربــی آهنــی جــای آن را گرفتــه اســت .پشــت ایــن
ســردر ورودی ،هشــتی قــرار دارد کــه شــامل محوط ـهای بــاز میباشــد کــه از جهــات شــمالی و جنوبــی بــه
شبســتانهای «حاجمحمدطاهــر» و «دارالشــتا» راه دارد؛ بــر فــراز ایــن فضــای هشـتضلعی ،گنبــدی ایجــاد
شــده کــه مزیــن بــه کاربنــدی زیبایــی از ترکیــب آجــر و کاشــی فیروزهایرنــگ میباشــد .در داخــل ایــن
هشــتی کتیبــهای کوچــک از ســنگ نصــب شــده کــه نــام «اســتاد حســین» بــر آن حــک شــده اســت کــه
میتــوان احتمــال داد کــه اســتادکار ایــن فضــای ورودی بــوده اســت (زارعــی)88 :1384 ،؛ کتیبــۀ دوم
مدخــل غربــی ،در فضــای داخلــی هشــتی و در قســمت میانــی قــوس طــاق مشــرف بــه صحــن حیــاط ایجــاد
شــده اســت .کتیبــۀ مذکــور بــه خــط کوفــی بنایــی نگاشــته شــده اســت .کلمــات کتیبــه متشــکل از اســماء
جالل ـهاهلل ،محمــد و علــی اســت کــه در قالــب کاش ـیهای لعابــدار فیــروزهای و الجــوردی در زمینــۀ آجــری
اجــرا گردیــده اســت؛ میتــوان ایــن چنیــن احتمــال داد کــه ورودی اصلــی مســجد ،همیــن ورودی باشــد
(پورشــعبانیان.)80 :1397 ،
در ضلــع شــرقی ،از جانــب خیابــان ا کباتــان ،مدخلــی بــه جانــب مســجد بــاز میشــود کــه بهلحــاظ
قرارگیــری در محیــط پــر رفــت و آمــد خیابــان ،امــکان برقــراری ارتباطــات مســجد بــا فضاهــای کاربــردی
ً
اطــراف را فراهــم مــیآورد ،احتمــاال ایــن ورودی همزمــان بــا شبســتان نوســاز ضلــع شــمالی و یــا در

Downloaded from journal.richt.ir at 3:25 IRST on Friday January 21st 2022

تصویــر  .3نمــای جنوبــی و بــرش گنبدخانــه مســجد جامــع (آرشــیو میــراث فرهنگــی اســتان همــدان 1375 ،بــا
اصالحــات نگارنــدگان.)1396 ،
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ســالهای اخیــر ســاخته شــده اســت کــه در مقایســه بــا دو مدخــل دیگــر ،بزرگتــر و بــا عظمتتــر اســت؛
ســردر ورودی آن دارای دو منــاره اســت (تصویــر  ،)6ورودی مذکــور هماننــد ورودیهــای دیگــر از
طریــق هشــتی مزیــن بــه کاشــیکاری فیــروزهای کــه آیــات قرآنــی بــر آن حــک شــده و راهرویــی در ادامــه
بــه صحــن مســجد متصــل میشــود (زارعــی ،)88 :1384 ،مدخــل شــرقی مســجد جامــع بــا تزیینــات
کتیبهنــگاری پوشــیده شــده اســت .بیشــترین کتیبههــای ایــن مدخــل در طــاق میانــی و دو فضــای
ً
مستطیلشــکل در دو ســوی آن میباشــد ،کــه مجموعــا ســه فضــای مجــزا در تزیینــات کتیبهنــگاری
مدخــل شــرقی را تشــکیل داده اســت (پورشــعبانیان( ،)87 :1397 ،تصویــر .)7ورودی جنوبشــرقی
بــه یکــی از راســتههای بــازار منســوب بــه راســتۀ بزازهــا مشــرف میباشــد و منتهــی بــه داالنــی طوالنــی
اســت؛ ســردر ورودی آن بــه یــک هشــتی بــا گنبــدی مزیــن بــه کاربنــدی آجــری و در ادامــه دو فضــای
گنبــددار کوچکتــر ،منتهــی میشــود کــه در ادامــه بــه صحــن مســجد متصــل میشــود .ایــن فضــا امــکان
دسترســی بــه وضوخانــه را میســر میســازد ،همچنیــن دارای مدخلــی مرتبــط بــا فضاهــای ضلــع شــرقی
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شبســتان گنبــددار اســت .راهپلــه نیــز امــکان رفــت و آمــد بــه بــام مســجد را فراهــم میســازد ،در ایــن
قســمت از مســجد قــرار گرفتــه اســت (زارعــی.)88 :1384 ،
ورودی دیگــری در ضلــع شــمالغربی مســجد وجــود دارد ،امــا در ســالهای اخیــر مســدود شــده اســت
و اکنــون بــه چایخانــۀ شبســتان نوســاز شــمالی مبــدل گردیــده اســت؛ ایــن فضــای ورودی رابــط بیــن
مســجد و یکــی دیگــر از راســتههای بــازار ،منســوب بــه راســتۀ حلبیســازها میباشــد (همــان .)88:بــا عبــور
از ورودیهــا صحــن حیــاط مســجد نمایــان میگــردد؛ مســجد دارای حیاطــی مربع-مســتطیل بــه ابعــاد
 40×24متــر اســت (تصویــر  ،)8کــه در حــدود  2متــر پایینتــر از کوچههــای مجــاور قــرار دارد؛ صحــن مذکــور
همانگونــه کــه پیشتــر ذکــر شــد از طریــق دو ورودی بــا هشــتیهای داالندار بــه راســتۀ بزازهــا در شــرق
و راســته قنادهــا در غــرب بــازار قدیمــی شــهر ارتبــاط برقــرار میکنــد .حجرههــا و ایوانهــای مســجد در
اضــاع چهارگانــۀ صحــن قــرار گرفتهانــد کــه برخــی از آنهــا قدیمــی و تعــدادی نیــز جدیداالحــداث میباشــند
(عــرب.)54 :1375 ،
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بنــا در شــرایط کنونــی دارای ســه ایــوان در اضــاع شــمالی ،شــرقی و جنوبــی اســت کــه اصیلتریــن و
شــاخصترین آنهــا کــه ایــوان اصلــی بنــا نیــز محســوب میشــود ،در جبهــۀ جنوبــی مســجد قــرار دارد
(عــرب .)53 :1375 ،قدیمیتریــن قســمت بنــای مســجد جامــع همــدان ،ایوانــی رفیــع در جبهــۀجنوبــی
بــا دو منــارۀ کوتــاه در دو طــرف آن میباشــد (تصویــر  ،)3کــه بــه اســامی «شبســتان طــاق بــزرگ»« ،شبســتان
مســتوفی مالحســین اردســتانی» و «شبســتان حــاج روحاللهــی» نامیــده میشــود؛ ولــی مــردم همــدان آنرا
بیشــتر بهنــام «طــاقبــزرگ» یــا «حــاج روحاللهــی» میشناســند (تصویــر  .)9طــاق وســیع ســقفی ایــوان چــون
پارهگنبــدی چهــره بــه آســمان شــهر گشــوده اســت .عــرض ایــوان در حــدود  13/20متــر و عمــق آن در حــدود
 8/40متــر اســت و ارتفــاع آن در حــدود  15/30متــر میباشــد .درب چوبــی زیبایــی كــه در وســط دیــوار میانــی
ایــوان قــرار دارد ،دسترســی اصلــی بــه گنبدخانــه را ایجــاد نمــوده اســت .در دو ســطح طرفیــن ایــوان نیــز دو
بازشــو جهــت دسترســی بــه فضاهــای كنــاری ایــوان ســاخته شــده اســت .در ســینۀ ایــوان ،رســمیبندی
یشــود بــا کاشــی
زیبایــی قــرار دارد ،كــه در میانــۀ ســقف ایــوان در نقطـهای کــه از هــر گوشــه حیــاط دیــده م 
فیــروزهای ،نــام مقــدس «اهلل» و اســامی پنــج تــن آلعبــا «محمــد ،علــی ،فاطمــه ،حســن و حســین» و رقــم
رجــب  1253هـــ.ق .کــه تاریــخ بنــای ایــوان اســت ،نگاشــته شــده و خودنمایــی میکنــد .ایــن تاریــخ مقــارن
ســلطنت فتحعلیشــاه قاجــار اســت .طــاق ایــوان بــه صــورت دو پوســتۀ میانتهــی میباشــد کــه پوســتۀ
بیرونــی بــه صــورت آهنــگ و پوســتۀ داخلــی بــه شــیوۀ نیمگنبــد اجــرا شــده اســت .ایــن پوســته در بدنــۀ خــود
دارای رســمیبندی زیبایــی اســت و بــه شــیوۀ طــاقدزد اجــرا گردیــده اســت .پــس از اجــرای تویزههــای باربــر
اصلــی ،تویزههــای فرعــی بیــن آنهــا براســاس طــرح هندســی رســمیبندی اجــرا شــده و فواصــل بیــن آنهــا
بــه کمــک طــاق ُپــر شــده اســت .تزئینــات کاشــیکاری رســمیبندی نیــز از نــوع معقل ـی هســتند .پوشــش
بیرونــی طــاق بهمنظــور حفاظــت پوســتۀ داخلــی در برابــر آســیبهای محیطــی بهصــورت طاقآهنــگ و
بــر روی جرزهــای باربــر و بــر روی تویــزۀ اصلــی ایــوان ســاخته شــده اســت .ایــن طــاق ب هصــورت ترکیبــی
اجــرا شــده کــه بهواســطۀ وســعت دهانــه ایــوان 13/20متــر تــا مرحلــۀ شــکرگاه طــاق ،بهصــورت رومــی و در
قســمتهای بعــدی ،ضربــی و یــا رومــی اجــرا شــده اســت .ضخامــت ایــن طــاق در قســمتهای پــاکار ،در
حــدود  2/40متــر و در قســمت تیــزه  1/60متــر میباشــد .براســاس گمانههــای انجــام شــده و نیــز در طــی
مراحــل سبکســازی ،مشــخص گردیــد کــه ســاختار طــاق در دورههــای مختلــف دســتخوش تغییــرات و
مداخالتــی شــده اســت (تاجبخشــیان و همــکاران.)38-37 :1387 ،
جبهــۀ جنوبــی مســجد ،از ســه شبســتان مرتبــط بــه یکدیگــر تشــکیل شــده اســت کــه در حقیقــت
قدیمیتریــن اجــزا مســجد جامــع همــدان ،همیــن شبســتانها میباشــد کــه بهنامهــای «شبســتان
طــاق بــزرگ یــا شبســتان حــاج روحالهــی»« ،شبســتان مســتوفی»« ،شبســتان مالحســن اردســتانی» نامیــده
میشــوند .شبســتان طــاق بــزرگ ( /شبســتان حــاج روحالهــی) ،شبســتان مربعشــکل گنبــدداری اســت،
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کــه هســتۀ اولیــه و قدیمیتریــن قســمت مســجد را تشــکیل میدهــد ،و در پشــت ایــوان جنوبــی قــرار دارد؛
گنبــد خوشترکیــب آن از نظــر تناســبات معمــاری ،عظمــت ،عــرض دهانــهو حجــم فضــای داخلــی بســیار
مهــم و درخــور توجــه بــوده اســت .ایــن شبســتان را مــردم همــدان بهنــام طــاق بــزرگ یــا حــاج روحالهــی
میشناســند؛ حــاج روحاهلل معمــاری بــوده کــه طــاق بــزرگ و باشــکوه را در  160ســال پیــش بنیــان گذاشــته
اســت .شبســتان مربعــی ،بــه ابعــاد  14متــر میباشــد کــه چهــار دیــوار ایــن مربــع در ارتفــاع  7متــری بــرای
ســاختن گنبــدی بــا اســتفاده از گوشــواره و طاقبنــدی بــر فــراز جرزهــا ایجــاد گردیــده ،طــرح مربــع تبدیــل
بــه کثیراالضــاع شــده و پایــۀ مــدور گنبــد بــه نحــو بســیار ماهرانـهای بــر روی طــرح شــانزدهضلعی قــرار گرفتــه
ً
اســت ،و آنگاه بــا خیــز نســبتا کشــیدهای بــه طوقــۀ گنبــد ختــم میشــود .معمــار چیرهدســت بنــا ،بــا آ گاهــی از
اقلیــم کوهســتانی منطقــه ،بــا ایجــاد گنبــدی دو پوســته ،هــم درصــدد آن بــوده اســت کــه مانع نفــوذ رطوبت
بــرف و بــاران بــه قشــر داخلــی «آهیانــه»ی گنبــد گــردد و هــم اینکــه پوشــش داخلــی بنــا ارتفــاع کمتــری یابــد
و بــا بیننــده بهتــر ارتبــاط برقــرار کنــد .حجــم فضــای داخلــی بــا داشــتن کتیبـهای هفترنــگ گردا گــرد گریــو
گنبــد ُپــر شــده اســت .ایــن شبســتان دارای  55ســتون در پنــج ردیــف یازدهتایــی میباشــد کــه طاقهــای
گنبــدی و آجــری ســقف را در  55حلقــه نگهداشــتهاند؛  32ســتون از ســتونهای میانــی شبســتان ،ســنگی
بــا سرســتونهای مربــع شــکل 7میباشــند ،ســایر ســتونها در ابعــاد چهــار ضلعــی ،آجرچیــن هســتند ،فاصلــه
ً
هــر دو ســتون در حــدود  4متــر و ارتفــاع آنهــا  2/5متــر اســت .دیوارهــا و طــاق کال از آجــر قهــوهای ســر خگون
چیــده شــده کــه آجــرکاری بنــا ،حالتــی زیبــا و چشــمنواز دارد؛ در دیــوار ســمت قبلــه ،محرابــی وســیع و
متناســب با شبســتان ســاخته شــده اســت .محراب در حاشــیهای گســترده دارای کاشـیکاری زیبایی اســت
و آیاتــی از قــرآن مجیــد بــا خطــوط بنایــی بــا اســتفاده از انــواع رنگهــا بــه محــراب زیبایــی خاصــی بخشــیده
اســت (تصویــر )10؛ برجســتهترین ویژگــی تزئینــی داخــل شبســتان ،کتیبــۀ گلوبنــدی بــه رنــگ قهــوهای
مایــل بــه زرد (حــد فاصــل تبدیــل شــدن کثیراالضــاع بــه دایــره) اســت کــه بــا عــرض  40ســانتیمتر بــا کاشــی
هفترنــگ و بــا خــط زیبــای ثلــث برجســته و بــه رنــگ ســیاه ،ســورۀ مبارکــۀ «جمعــه» و در ادامــه بخشــی از
ســورۀ مبارکــۀ «توبــه» و در انتهــا ســورۀ مبارکــۀ «آیةالکرســی» را بــه نمایــش درآورده اســت .کتیبــه بــه خــط
«حــاج شــیخ علــی مذبــوح» ،یکــی از روحانیــون خــوش ذوق همــدان اســت .کار ســاخت ،طراحــی و نصــب
ایــن کتیبههــای زیبــا بــه اواخــر دورۀ قاجــار برمیگــردد .فضــای طــاق بــزرگ بهوســیلۀ مدخلــی بــزرگ و
زیبــا از جنــس چــوب بــه ایــوان مربــوط میشــود ،ارتفــاع طــاق تــا کــف در حــدود  14متــر بــه نظــر میرس ـد
(جهانپــور79 :1374 ،؛ عــرب 54 :1375 ،و رضاییهمدانــی.)209-208 :1381 ،
در ضلــع جنوبغربــی صحــن مســجد و متصــل بــه شبســتان گنبــددار (طــاق بــزرگ) ،داراشــتا (چهــل
ســتون) واقــع شــده اســت کــه از طریــق دو مدخــل ورودی؛ یکــی از جانــب شبســتان طــاق بــزرگ و دیگــری از
جانــب مدخــل واقــع در ضلــع جنوبغربــی قابــل دسترســی میباشــد .شبســتان مذکــور دارای  5فرشانــداز
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در جهــت شــمالی-جنوبی میباشــد و شــامل  32ســتون ســنگی اســت؛ کــه در  4ردیــف هش ـتتایی قــرار
گرفتــه اســت (تصویــر  .)11بــر روی ســتونها ،طاقهــا و چشــمهطاقهای آجــری قــرار دارد کــه توســط
گنبدهــایکمخیــز «عرقچیــن» مســقف شــده اســت؛ ســتونها بــه ارتفــاع  2/5متــر و در حدفاصــل  4متــری
از یکدیگــر قــرار گرفتهانــد .از مشــخصههای ایــن شبســتان ،اســتفاده از قوسهــای «پنجاوهفــت» و
ُ
یشــود و نشــانگر
«شــبدری کنــد و تنــد» میباشــد کــه از خصایــص معمــاری اواخــر دورۀ قاجــار محســوب م 
ایــن موضــوع اســت کــه بنــای ایــن شبســتان متعلــق بــه اواخــر دورۀ قاجــار بــوده اســت .کــف فعلــی شبســتان
در حــدود  2متــر پایینتــر از فضــای پیرامونــش قــرار گرفتــه کــه در بعضــی نقــاط بــه  3متــر هــم میرس ـد
(زارعــی.)85 :1384 ،
ً
در جانــب غربــی صحــن مســجد ،شبســتان نســبتا وســیع «حــاجمحمــد طاهــر» واقــع شــده اســت کــه
ً
احتمــاال نــام شبســتان از نــام بانــی آن اقتبــاس گردیــده اســت؛ شبســتان مذکــور ،از جانــب قبلــه بهوســیلۀ
یگــردد.
دو مدخــل ،یکــی بــه جانــب راهــروی ضلــع غربــی مســجد و دیگــری بــه صحــن مســجد متصــل م 
شبســتان مذکــور ،دارای  19ســتون اســت کــه  8ســتون اســتوانهای آن ،ســنگی و در حدفاصــل  4متــری
یکدیگــر قــرار گرفتهانــد و  11ســتون پایــهای آن بهصــورت آجــری بنــا گردیــده اســت .محــراب شبســتان
بهصــورت نیممنشــوری بــا ســقفی مقرنـسکاری شــده بهوســیلۀ گــچ ،جلوهگــر فضــای شبســتان اســت .کــف
ایــن محــراب از کــف شبســتان کمــی گودتــر اســت .بدیــن لحــاظ کــه در مرکــز برخــی از گنبدهــا ،نورگیرهایــی
یتــوان اینگونــه اســتنباط کــرد کــه شبســتان مذکــور
جهــت تأمیــن نــور فضــای داخلــی تعبیــه شــده و م 
بیشــتر در فصــل زمســتان مــورد اســتفاده قــرار میگرفتــه اســت؛ چرا کــه فضــا از نــور مناســبی برخــوردار بــوده
اســت ،ایــن موضــوع بــرای شبســتان مســاجد کوهســتانی بســیار حائــز اهمیــت اســت (جهانپــور:1374 ،
( ،)80تصویــر .)12
ً
در جانــب شــرقی صحــن مســجد ،فضایــی گنبــددار ،در پشــت ایــوان نســبتا کوچکــی قــرار دارد کــه بــه
«شبســتان طــاق کوچــک» معــروف اســت؛ بدیندلیــل کــه از فضایــی گنبــددار ایــوان بــزرگ ،کوچکتــر
میباشــد ،بــه ایــن نــام معــروف شــده اســت .ابعــاد داخلــی شبســتان مذکــور  8×8متــر میباشــد کــه بهوســیلۀ
گنبــدی مزیــن بــه کاربندیهــای گچــی مســقف گردیــده اســت؛ بهلحــاظ اســتفاده از فضــای مذکــور در
فصــل زمســتان ،معمــار ،ســقف آنرا اندکــی کوتاهتــر درنظــر گرفتــه اســت کــه َنهتنهــا از عظمــت آن کاســته
نشــده ،بلکــه موجــب پدیــد آمــدن زیبایــی خاصــی در فضــا نیــز گردیــده اســت .محــراب شبســتان ب هصــورت
منشــور میباشــد ،فضــای زیــر قــوس آن بــه ماننــد شبســتان «حــاج محمــد طاهــر» ،مقرن ـسکاری گچــی
شــده اســت (صابریهمدانــی( ،)211-210 :1381،تصویــر .)13
شبســتان «نوســاز» در ضلــع شــمالی و مقابــل ایــوان اصلــی مســجد (ایــوان جنوبــی) ،واقــع گردیــده اســت
ً
(تصویــر  ،)14کــه ســابقا در ایــن محــل شبســتان معــروف بــه «چهــل ســتون» واقــع بــوده اســت کــه در اثــر
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تصویر  .13ایوان شرقی و شبستان طاق کوچک مسجد جامع (نگارندگان.)1396 ،

بیتوجهــی و نفــوذ رطوبــت بــه مــرور زمــان روبــه ویرانــی نهــاده اســت و فضایــی مذکــور ،جانشــین آن شــده
اســت .شبســتان دارای  11ردیــف ســتون ســنگی کوتــاه پنجتایــی بــوده کــه بعــد از قــرن هشــتم هجــری
ســاخته شــده و بــه شبســتان «حمــداهلل مســتوفی» معــروف بــوده اســت .شبســتان فعلــی ،دارای ایوانــی
بــزرگ اســت کــه بــه تقلیــد از ایــوان اصلــی ســاخته شــده و فضــای داخلــی آن بــا کاشــیهای الجــوردی
ت (جهانپــور( ،)81 :1374 ،تصویــر .)15
زیبایــی مزیــن بــه آیــات «کالماهلل » تزئیــن گردیــده اس ـ 
از جملــه اجــزای مســجد کــه از هــر منظــری خودنمایــی میکنــد ،منارههــای مســجد اســت؛ قدیمیتریــن
منارههــای مســجد جامــع همــدان بــر روی ایــوان اصلــی ،یعنــی ایــوان جنوبــی قــرار گرفتــه اســت و بــا توجــه
بــه کتیبــۀ کاش ـیکاری آن ،واقــع در کالهــک منــاره کــه تاریــخ  1343هـــ.ق .را نشــان میدهــد ،مشــخص
میگــردد کــه منارههــا در حــدود نــودســال پــس از ســاخت ایــوان ایجادشــده و بــه نوعــی بعدهــا بــه ایــوان
الحــاق گردیــده اســت .ایــن منارههــا بــر روی دوش ایــوان برپــا گردیدهانــد کــه موجــب شــده ســنگینی آنهــا
بیشــتر آشــکار و در رونــد تخریبــی جرزهــای ایــوان تأثیــر بســزایی گــذارد و شکســت و َتــرک ایــوان در جانــب
ً
غربــی ،کامــا نشــانگر ایــن موضــوع هســتند .در جانــب ورودی شــرقی از جانــب خیابــان ا کباتــان نیــز دو
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تصویر  .15کتیبههای ایوان شمالی مسجد جامع (نگارندگان.)1396 ،

منــاره بــا تزیینــات کاش ـیکاریبــر روی ســردر ورودی خودنمایــی میکنــد کــه از آثــار بازســازیهای دوران
ً
اخیــر اســت (تصویــر  .)9در ضلــع شــمالی مســجد و همزمــان بــا ایجــاد ایــوان شــمالی نیــز دو منــارۀ نســبتا
مرتفــع بــه قرینــۀ ایــوان جنوبــی ایجــاد گردیــده (تصویــر  ،)14کــه تشــابه قابلمالحظ ـهای از لحــاظ فــرم و
تزیینــات بــا منارههــای جانــب شــرقی دارد (زارعــی.)88-87 :1384 ،
ســنگاب 8مســجد ،یکــی از آثــار مهــم و قدیمــی میباشــد ،کــه همزمــان بــا ســاختمان ایــوان اصلــی
(ایــوان جنوبــی) ســاخته شــده اســت؛ کــه از ســنگ تیــرۀ خاکســتری رنــگ یکپارچــه تراشــیده شــده و نمــای
بیرونــی آن حــاوی نقــوش و خطــوط برجســته بســیار زیبایــی اســت .قطــر دهانــۀ ســنگاب  1متــر و عــرض
دیــوارۀ آن  13ســانتیمتر میباشــد .ایــن ســنگاب بــزرگ و جالــب در گوشــۀ دهلیــز ورودی مســجد مجــاور
ســردر غربــی ،یعنــی مدخــل اصلــی مســجد قــرار داشــته اســت؛ در حاشــیۀ نمــای بیرونــی آن دورتــادور ابیاتــی
بــه خــط زیبــای نســتعلیق کنــدهکاری شــده و در بیتــی ،بهنــام واقــف آن نیــز اشــاره و تاریــخ  1251هجــری بــر
آن حــک گردیــده اســت کــه عبارتســت از« :خادمالدیــن جنــاب قــدس مــدار حاجــی الواقــف المحمــد خــان
قبــل ا ..زیــن خیــر  ( »1251تصویــر .)16
تاریــخ مذکــور دو ســال پیــش از تاریــخ مســطور بــر ســقف ایــوان اســت و اینگونــه مشــخص میگــردد
کــه در ســال  1251هـــ.ق .ســاختمان بــه مرحل ـهای رســیده بــوده کــه «حاجــی محمــد خــان» ،بانــی خیــر
ت (قراگوزلــو.)129-128 :1388 ،
اینچنیــن ســنگابی گشــته و آنرا در آنجــا قــرار داده اســ 
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تصویر  .16سنگاب مسجد جامع (نگارندگان.)1396 ،

كالبــد فیزیكــی مســاجد در شــهرهای مختلــف اســامی ،دارای مشــخصههای منحصربهفــرد از قبیــل:
ً
اســتقرار در جهــت قبلــه و َنــه لزومــا در جهــت تابــش آفتــاب یــا وزش بــاد ،قــرار گرفتــن محــراب در جهــت
قبلــه بهعنــوان مركــز توجــه و اغلــب بــر روی محــور اصلــی مســجد ،وجــود تقــارن در نقشــه ،مقطــع و مجــزا
ً
بــودن فضاهــای داخلــی مســجد از محیــط اطــراف خصوصــا از لحــاظ منظــر میباشــد؛ عالوهبــر مــوارد
مذکــور ،معمــاری بومــی و ســنتی هــر منطقــه کــه برگرفتــه از اقلیــم و جغرافیــای آن منطقــه اســت .بقــای
ســاختار مســاجد را طــی ســالیان متمــادی تضمیــن نمــوده اســت .ایــن خصوصیــات امــکان همزیســتی
مســالمتآمیز معمــاری بــا محیطزیســت و همســازی آن بــا شــرایط اقلیمــی را فراهــم نمــوده اســت.
همــدان بهعنــوان یکــی از شــهرهای مناطــق کوهســتانی و مرتفــع در فصــول مختلــف دارای آب و هــوای
متغیــری اســت و ایــن بــر اثــر ارتفــاع زیــاد ،وجــود كوههــای مرتفــع ،رودخانههــا و چشمهســارها و ســایر
عــوارض طبیعــی و جغرافیایــی میباشــد .بهطــور کلــی هــوای همــدان در تابســتان گــرم و خشــك و در
زمســتان ســرد و بــا بــرف زیــاد اســت (کســمایی .)292 :1387 ،بــر ایــن مبنــا ،طراحــان مســجد جامــع
همــدان نیــز بهرغــم رعایــت اصــول کلــی مسجدســازی در ایــران ،شــگردهای را در ســازگاری بــا شــرایط
اقلیمــی خــاص منطقــه بـهکار بردهانــد .بــا توجــه بــه آنکــه میــزان ســرما و دوام آن در مناطــق کوهپایـهای
ســرد متفــاوت اســت ،مشــکل عمــدهای کــه ایــن مناطــق بــا آن مواجــه هســتند ،ســرمای زمســتان اســت؛
در نتیجــه ،جلوگیــری از اتــاف حــرارت در قســمتهای مختلــف ســاختمان اولویــت اصلــی طراحــان
بــوده اســت (طاهبــاز و جلیلیــان .)63 :1390 ،الگــوی نقشــۀ مســجد جامــع ،فشــرده و بهصــورت مربــع-
مســتطیل اســت کــه بــا توجــه بــه اقلیــم منطقــه ،مناس ـبترین نقشــه میباشــد .نقشــۀ مســجد بــا بافــت
اطــراف خــود تلفیــق شــده و ســاختمان مســجد متصــل بــه ابنیــۀ مجــاور اســت ،ایــن امــر نیــز در حفــظ
حــرارت داخــل مســجد و همچنیــن ابنیــۀ مجــاور تأثیرگــذار اســت (پورشــعبانیان .)67 :1397 ،مســجد
جامــع همــدان دارای حیــاط مرکــزی بــا زیــر بنــای کــم بــه نســبت زیــر بنــای کل مســجد اســت .ایــن
ویژگــی در دیگــر مســاجد منطقــه نیــز مشــهود اســت؛ حفــظ حــرارت داخلــی منجــر شــده ،وجــود حیــاط
اهمیتــی را کــه در دیگــر اقلیمهــا دارد ،در ایــن منطقــه نداشــته باشــد .بخشــی از بدنــۀ مســجد بهدلیــل
قرارگیــری در ســطح پایینتــر از بافــت خیابــان و محــات مجــاور خــود در زمیــن فــرو رفتــه اســت؛ ایــن
امــر منجــر بــه آســیبپذیری بیشــتر قســمتهای مختلــف بنــا در مقابــل رطوبــت شــده اســت(همــان:
 ،)48-47و عالوهبــر زیبایــی بنــا ،بــه مصالــح ســاختمان نیــز لطمــه وارد نمــوده ،و از ســه طریــق زمیــن و
شــالودۀ دیــوار ،از بدنــۀ دیــوار و از روی دیــوار جــذب دیوارهــا گردیــده اســت (ابراهیـمزاده ،1394 ،ج :2
ً
 )796و نهایتــا بهصــورت شــوره و ســفیدک در ســطح دیوارهــای مســجد ظاهــر شــده و شــرایط مناســبی
بــرای رشــد قار چهــا را فراهــم ســاخته و همچنیــن بــوی نامطبوعــی تولیــد کــرده اســت(کســمایی،1387 ،
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مســجد جامــع همــدان ،بهعنــوان شــاخصترین و کهنتریــن مســجد در بافــت شــهری آن شــناخته
میشــود .ســازمان فضایــی شــهر بــا توجــه بــه مرکزیــت مســجد جامــع توســعه یافتــه اســت و بناهــای
شــاخصی ،پیرامــون آن وجــود دارد .قرارگیــری مســجد در بافــت بــازار و ارتبــاط نزدیــک بــا میــدان مرکــزی
شــهر ،امــکان ارتبــاط بــا خیابانهــای اصلــی را از چنــد جهــت فراهــم ســاخته اســت؛ عالوهبــر ویژگیهــای
شــاخص معمــاری در مســجد جامــع ،میتــوان تأثیرپذیــری از اصــول اقلیمــی منطقــه را نیــز مشــاهده نمــود.
نقشــۀ مســجد ،شبســتانها ،تعــداد و ابعــاد بازشــوها و مصالــح بـهکار رفتــه بــا شــرایط اقلیمــی منطقــه تطابــق
دارد ،وجــود گنبــد و گلدســتۀ شــاخص مســجد جامــع در بافــت شــهری همــدان اســت ،و در دیگــر مســاجد
شــهر مشــاهده نمیشــود .عمــدۀ تزئینــات مســجد آجــرکاری ،کاشــیکاری و کتیبههــای مذهبــی اســت،
کــه کتیبههــا در قالــب طر حهــای کاشــیکاری ،آجــرکاری و در مــواردی تلفیــق هــر دو ،نمــود یافتــه اســت.
ایــوان جنوبــی بهعنــوان بخــش کهــن مســجد ،دارای تزئینــات کمتــری بــه نســبت ایــوان شــمالی میباشــد.
در فضــای داخلــی شبســتانها تزئینــات شــاخصی مشــاهده نمیشــود ،بهجــز کتیبــۀ قرآنــی و کاشــیکاری
محــراب کــه ماننــد ایــوان شــمالی مربــوط بــه دهــۀ اخیــر اســت.

پینوشت
 .1ایــن مقالــه مســتخرج از رســالۀ دکتــری زهــرا پورشــعبانیان بــا عنــوان« :تحلیلــی بــر الگــوی ســاختاری مســاجد شــهر همــدان از قــرون
میانــۀ اســامی تــا اواخــر دورۀ قاجــار» (بــه راهنمایــی :دکتــر محمــد مرتضایــی) و (مشــاورۀ دکتــر هایــده خمســه) در دانشــگاه آزاد علــوم و
تحقیقــات تهــران اســت.
 .2شمارۀ ثبت در فهرست آثار ملی ،1733 :تاریخ بررسی و کشف ،1366 :تاریخ ثبت در فهرست آثار ملی.1375/3/26 :
 .3مؤلف کتاب احسنالتقاسیم فی معرفةاالقالیم.
 .4مؤلف کتاب المعجمالبلدان.
 .5مؤلف کتابریاضالسیاحه.
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 .)57-56بــا توجــه بــه شــرایط جــوی و میــزان بــارش بــرف و بــاران ،ا کثریــت مســاجد ایــن مناطــق دارای
بــام مســطح یــا صــاف هســتند؛ مســجد جامــع بهدلیــل مرکزیــت در بافــت شــهری هــر منطقــه از قائــدۀ کلــی
مســتثنی بــوده و دارای پوشــش گنبــدی اســت(پورشــعبانیان.)52-51 :1397 ،
ً
عالوهبــر ســاختار بیرونــی مســجد ،غالبــا بخشهــای درونــی نیــز تحتتأثیــر شــرایط اقلیمــی طراحــی
شــدهاند .مســجد دارای فضــای دوگان ـهای بــرای شبســتان زمســتانی و شبســتان تابســتانی اســت ،ارتفــاع
ســقف در شبســتان زمســتانی کوتاهتــر اســت؛ ایــوان و گنبدخانــۀ جبهــۀ جنوبــی ،در تابســتان مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد .در نتیجــه بــا توجــه بــه فصــول مختلــف امــکان بهرهگیــری از بخشهــای مختلــف وجــود
دارد ،همچنیــن بــه جهــت حفــظ تعــادل در گرمایــش محیطــی در فضــای داخلـی ،چهــار شبســتان مســجد،
دارای زیــر بناهــای متفــاوت ،دیوارهــای ضخیــم و حداقــل ســطح بازشــو هســتند (همــان .)55-51 :تعــداد
و ابعــاد بازشــوها در ســاختمان مســاجد متضمــن حفــظ دمــای داخلــی اســت (طاهبــاز و جلیلیــان:1390 ،
 .)69بــرودت هــوا در فصــول ســرد ســال در اقلیــم کوهپای ـهای ،مصالحــی هماننــد :ســنگ ،آجــر و خشــت
ً
را در ســاختار بناهــا ،خصوصــا مســاجد ایجــاب میکنــد؛ ایــن مصالــح ،جــرم حرارتــی در دیوارهــا و ســقف
مســجد را افزایــش داده ،و چــه در دیوارهــای خارجــی و چــه در پایهســتونها حــرارت زیــادی را در خــود
انباشــته و از افــت زیــاد دمــا در فضــای داخلــی مســجد جلوگیــری میکنــد .از ای ـنرو ،عالو هبــر حفــظ تعــادل
دمــای محیطــی مقــرون بــه صرفــه نیــز میباشــند ،مصالــح اصلــی در مســجد جامــع را آجــر تشــکیل میدهــد؛
در کنــار آن ،چــوب ،ســنگ ،گــچ و کاشــی نیــز دیــده میشــود کــه بایــد آنهــا را مکمــل مصالــح اصلــی قلمــداد
کــرد .کاشـیهای ایــوان شــمالی ،عالوهبــر عملکــرد تزیینــی بهعنــوان پوســتۀ محافظتــی نیــز بــرای بنــا عمــل
نمودن ـد (نوایــی و حاجیقاســمی.)149 :1390 ،
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 قرآن کریم. ابراهیمزاده ،سیامک ( ،)1394فنآوریهای نوین ساختمانی .تهران :شهرآب آینده سازان. اولیویه ،گیوم آنتوان ( ،)1371سفرنامۀ اولیویه .ترجمۀ محمد طاهر میرزا .تهران :نشر اطالعات. پورشــعبانیان ،زهــرا (« ،)1397تحلیلــی بــر الگــوی ســاختاری مســاجد شــهر همــدان از قــرون میانــهاســامی تــا اواخــر دورۀ قاجار»،رســالۀ دکتــری تخصصــی ،تهــران :دانشــگاه علــوم و تحقیقــات.
 پروندۀ ثبت اثر تاریخی مسجد جامع همدان ( ،)1375سازمان میراث فرهنگی استان همدان. تاجبخــش ،امیــن و همــکاران (« ،)1387طــرح مرمــت ایــوان جنوبــی مســجد جامــع همــدان».همــدان :ســازمان میــراث فرهنگــی.
 جهانپــور ،علــی (« ،)1374مســجدجامع همــدان» .فصلنامـه فرهنگــی ،اجتماعــی ،ســال اول ،شــمارۀ ،4صص.82-78 :
 رضایی همدانی ،عماد الدین ( ،)1381سیمای همدان .همدان :انتشارات انوشه. زارعــی ،محمدابراهیــم ( ،)1384مســجد جامــع همــدان .فرهنــگ همــدان فصلنامــه پژوهش ـی-فرهنگــی .اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان همــدان ،ســال پنجــم ،شــمارۀ  ،24-23صــص-82 :
.89
 طاهبــاز ،منصــوره؛ و جلیلیــان ،شــهربانو ( ،)1390اصــول طراحــی معمــاری همســاز بــا اقلیــم در ایــرانبــا رویکــرد بــه معمــاری مســاجد .تهــران :دانشــگاه شــهید بهشــتی.
 عــرب ،کاظــم ( ،)1375مســج د جامــع همــدان .دو ماهنامــۀدینی-فرهنگــی و اجتماعــی ،ســال ،5شــمارۀ  ،25صــص.55-50 :
 شــیروانی ،زینالعابدیــن ( ،)1339ریاضالســیاحه .مصحــح :اصغــر حامــد ،تهــران :کتابفروشــیســعدی.
 عندلیبزاده ،شیخ حسین« ،لوح دست نویس» ،آرشیو اسناد مسجد جامع همدان. قراگزلو ،غالمحسین ( ،)1366هگمتانه تا همدان .تهران :انتشارات اقبال. کسمایی ،مرتضی ( ،)1387اقلیم و معماری .اصفهان :نشر خاک. مــازاده ،کاظــم؛ و محمــدی ،مریــم ( ،)1379دایرةالمعــارف بناهایتاریخــی .پژوهشــکده فرهنــگو هنــر اســامی ایــران در دورۀ اســامی مســاجد ،تهــران :انتشــارات حــوزه هنــری.
 مقدســى ،ابوعبــداهَّلل محمــد بــن احمــد ( ،)1361احســن التقاســیم فــى معرفةاالقالیــم .ترجمــۀعلینقــى منــزوى ،تهــران :شــركت مؤلفــان و مترجمــان ایرانــى.
 موریــه ،جیمزجاســتی نیــن ( ،)1386ســفرنامۀ جیمــز موریــه .ترجمــۀ ابوالقاســم ســری .تهــران:انتشــارات تــوس.
 نوایــی ،کامبیــز؛ و حاجیقاســمی،کامبیــز ( ،)1390خشــت و خیــال شــرح معمــاری اســامی ایــران.تهــران :انتشــارات ســروش.
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 .6ایوان غربی ساخته نشده است.
 .7به عقیدۀ نگارندگان سرستونها شباهت بیشتری به حالت گلدانی دارند.
 .8مــورد اســتفادۀ ســنگاب در مســجد جهــت تأمیــن آب نوشــیدنی بــرای افــراد نمازگــزار بــوده اســت کــه میبایســتی همیشــه مملــو از آب
گــوارا و خنــک جهــت بــر طــرف نمــودن عطــش نمازگــزاران در روزهــای گــرم باشــد (فرهنــگ معیــن).
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