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چکیده

درخشان هنر معماری ایران ،دورة سلجوقیان است که مصادیق بسیاری از آن را میتوان در
یکی از دورههای
ِ
مذهبی پایتخت ،از کانونهای
پایتخت سیاسی -فرهنگی آنان ،اصفهان ،یافت .اردستان پیرو تحوالت سیاسی و
ِ
مهم و فعال اصفهان در این دوره به شمار میرفته و همين امر سبب شد که تغییرات اساسی در سامانة فضایی
و کالبدی مسجد جامع این شهر ايجاد گردد .این بنا ،يکي از شاهکارهاي معماري اسالمي ايران بوده که در
طول حيات خود ،تغييرات گستردهاي را تجربه کرده است .باوجود اهمیت این مسجد و تعدد پژوهشهای
صورتگرفته ،همچنان تحوالت فضایی -کالبدی آن به وضوح مشخص نیست .بنابراین ،سیر تحول مسجد جامع
اردستان و تفکیک الیههای تاریخی آن ،هدف پژوهش حاضر است.
روش تحقیق بهکار گرفتهشده ،تفسیری -تاریخی است .ضمن اینکه ،مستندنگاری و مطالعات تطبیقی نیز
مبنای اصلی کار قرار گرفته است .شایان یادآوری است تأمل در آرای پژوهشگران و تعمیم نظریات آنان ،برای
مرتفعساختن کاستیهای موجود بوده که نتایج ارزندهای در خصوص تفکیک الیههای تاریخی داشته است.
بررسیهای انجامشده بیانگر آن است که کهنترين عنصر معماري در بقاياي مسجد ،قسمتهايی از ديوار
خشتي بوده که متعلق به بنايي پیش از مسجد اولیه است .با تکیه بر مطالعات تطبیقی ،مسجد از دوره آل بويه
وجود داشته و عمده تحوالت آن در دوران سلجوقيه و صفویه صورت گرفته و پس از آن ،تغییرات در پوسته
ظاهری بنا انجام شده است .دستاوردهای پژوهش تا حد بسیاری ابهامات موجود در زمینه الیههای تاریخی این
بنا را ،بخشهایی که تاکنون نادیده انگاشته شدهاند ،کاسته است.

کلیدواژگان :مسجد جامع اردستان ،الیههای تاریخی ،فضا و کالبد ،آرایهها.
* دانشیار گروه باستانشناسی ،دانشکده مرمت ،دانشگاه هنر اصفهان.
** مربي گروه گرافیک ،مؤسسه آموز شعالی سپهر اصفهان. .
				           Shadab_az@yahoo.com
*** مربي مؤسسه آموزشعالی سپهر اصفهان ،گروه معماری                                               .
**** دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اصفهان.
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هن ِر معماری همواره مهمترین و ارزندهترین مظهر قدرت
حکومتها بوده است ،چنانکه میتوان گفت یادگارهای معماری
هر سرزمین اسنادی گرانبها و پرارزش بوده که نشاندهنده
قرنها تکامل و ذوق و اندیشة هنری مردم آن سرزمین است.
مسجد جامع اردستان یکی از آثار شایسته ایران زمین است
که تاریخی پرفراز و نشیب دارد .درباره این مسجد تاکنون
تحقيقات وسيع و دامنهداري انجام شده است .نظر به آنچه
بیان شد ،پرسشهایی چند در ذهن شکل میگیرند :روند
تغيير و تحول مسجد جامع اردستان در گذر زمان به چه شکل
بوده است ،از مطالعه تطبیقی کالبدی -فضایی مسجد جامع
اردستان با مساجد معاصرش ،چه اطالعات تاریخی به دست
میآید ،چه اطالعاتي ميتوان از تطبیق کتيبهها با نقوش
تزئيني در ارتباط با تحوالت بنا به دست آورد.
کلیت تحقیق حاضر در سه مبحث درباره مسئله مطرحشده
در آن شکل یافته که درنهایت ،تحلیلی بهنسبت جامع بر
پایة مطالعات تطبیقی و تحلیلی از تحوالت تاریخی و فضاها
ارائه شده است  .
پیشینه پژوهش
تاکنون پژوهشگران بسیاری در مسجد جامع اردستان
فعاليتهاي تحقيقاتي و عملي انجام دادهاند .نخستین گزارشها
در این زمینه را بايد در منابع تاریخی جستجو کرد (اصطخري،
1368؛ مقدسي .)581 :1361 ،برخي از پژوهشگران این
مسجد را با ديدي کالبدگرايانه بررسي ميداني و سير تحول
بنای آن را با ارائه شواهد و تصاويري بیان کردهاند (گدار،
 105 :1371و  .)116تعدادی ديگر از پژوهشگران عالوهبر
بررسيهاي ميداني و بهرهگيري از منابع مکتوب ،از حفاري و
گمانهزني نيز برای تحليلهاي خود بهره بردهاند (آيتا...زاده
شيرازي .)1359 ،سالهاست نوشتههای پژوهشگران یادشده
دستمايه اصلي ساير نويسندگاني گشته که پس از آنها
به بررسي مسجد جامع دست زدهاند (معماريان1387 ،؛
گلبن1381 ،؛ هنرفر1350 ،؛ حاجی قاسمی.)32 :1383 ،
بيشتر اين تحقيقات به دوره سلجوقي مربوط میشود .در
زمينه توسعه و تحول این مسجد در زمان آل بويه و قبل از
آن تحقيقات منسجم و منظمي صورت نگرفته است .يکي از
داليل عمده اين امر ،محدوديتهايي است که درباره کاوش
و حفریات در اين مسجد وجود دارد .مهمترين و تقريباً تنها
اطالعات درباره تحوالت مسجد جامع اردستان در دوره آل
بويه همچنین بیشترین اطالعاتي که از تغييرات این مسجد
از دوره آل بویه تا دوره صفویه دردست است ،نتایج حفرياتي

است که هنگام مرمت مسجد ،هيأتی به سرپرستی مرحوم
شيرازي بين سالهاي  1353تا  1357به دست آوردهاند.
روش پژوهش
تغييرات مسجد جامع اردستان برمبناي شواهد و گزارشات
باستانشناسي و منابع تاريخي نحلیل شده است .با توجه به
اطالعات بسيار محدود در اين زمينه ،سعي شده با بهرهگیری
از همين منابع و همچنين مطالعات میدانی در اين مسجد،
مفيدترين اطالعات دراين باره ارائه گردد.
موقعیت جغرافیایی و تاریخی اردستان
اردستان در  ۱۱۸کيلومتري شمال شرقي شهر اصفهان و
مسير کاشان به سمت نائين و يزد قرار گرفته است (تصویر.)11
اين شهر داراي مساحتي حدود  11293کيلومتر مربع است
و با  33درجه و  22دقيقه عرض شمالي و  52درجه و 37
دقيقه طول شرقي روی نصف النهار گرينويچ قرار گرفته است
(گلبن .)177 ،1381 ،براساس تمامي منابعی که مطالعه
شده ،اردستان به قطع شهري است قديمي با قدمتي بسيار
طوالني ،تاآنجا که برخي از مردم معتقدند تاريخ این شهر به
مهاباديان ميرسد (حسني197 :1381 ،؛ ابنرسته1380 ،؛
اصطخري.)25 :1368 ،
مسجد جامع اردستان و موقعیت آن در شهر
عموماً مساجد تاریخی در مرکز شهر و در رابطه مستقيم
با بازار و مراکز اجتماعي جاي داشتهاند .مسجد قلب تپنده
شهر و منعکسکننده شرايط اجتماعي شهر بوده است .نکته
درخور توجه در اين مسجد ،ارتباط بسيار قوي ميان فضا و
طبيعت است (سلطانزاده136 :13721،؛ رئيسي.)158 :1390 ،
در سمتی از مسجد باغها و در سمت ديگر آن ،بافت شهري
قرار گرفته است .مسجد جامع اردستان ميان شش عنصر
شهري دیگر جای گرفته که کهنترين هسته این شش عنصر،
مسجد جامع است (آيتا...زاده شيرازي .)7 :1359 ،این
عناصر شامل .1 :مدرسه علميه  .2حمام پائين مسجد جامع
 .3حسينيه  .4آبانبار  .5کاروانسرا  .6بازارچه  .7مسجد
جامع اردستان ،است.
معرفی و تحلیل فضاهای مسجد جامع اردستان
مسجد جامع اردستان به همراه بازارچه و مدرسه متصل
به آن ،با مساحتي حدود  340/85متر مربع شامل فضاهاي
متعددي است (تصویر  .)2فضاهاي خدماتي و ارتباطي مسجد
همچون سرویس بهداشتی ،در دورترين نقطه از محور مركزي
جايابي شدهاند .به دليل تغييرات بسیار فضايي طي دورههاي

مختلف در اين مسجد و تبديل بخش مياني شبستانها به ايوان،
فضاهاي خرد و به ظاهر بدون کاربري ،در مسجد ایجاد شدهاند.

 -شبستان

مسجد جامع نخست در همه جهات ،داراي شبستان ستوندار
بوده است .اصليترين شبستان مسجد ،شبستان جنوبي است
که طبق کتيبه گنبدخانه ،ابوطاهر سال  553هـ..ق .آن را بنا
کرده است .به علت شکافهايي که در درز ديواره گنبدخانه و
بناهاي مجاور آن وجود دارد ،نوشتهاند که اين بناها همزمان
ساخته نشدهاند و احتماالً ساخت محراب و انجام تزئينات

تصویر  .1موقعيت شهر اردستان و مسجد جامع آن در عکس هوايي )(google.earth,2012

تصویر  .2فضاهای مسجد جامع اردستان (نگارندگان)
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آنچه باعث ارتباط محکم مسجد با بناهاي پيرامونش
گشته ،پنج درآیگاه 1است که از طريق نماسازي تاحدودي
بر آنها تأکيد شده است (تصویر  .)3بر هيچيک از وروديها
تاريخ ساخت يا مرمت آنها بیان نشده است .بنابراين نحوه
شکلگيري دسترسيها را بايد با احتياط بررسي کرد .بااینهمه،
تا حدودي براساس شکلگيري خود بنا و بناهاي پيرامونش
ميتوان کم و بيش اولين و متأخرترين آنها را تشخيص
داد .از نظر تاريخگذاري و سير تحول بنا اینچنین برمیآید
که درآيگاه شماره  ،1قديميترين است و شايد پس از آن،
درآيگاههاي ديگر بنا گشتهاند .احتماالً درآيگاه شماره  4که
دسترسي به حسينيه را امکانپذير ميسازد به علت زمان
بناي حسينيه و همچنين ويژگي کالبدي آن ،ارتفاع بيشتر
نسبت به بدنه ،متأخرتر باشد.

دوفصلنامه علمی -پژوهشی مرمت و معماري ايران

 -ورودیها

درآیگاه جنوب غربی براساس حفریات و امتداد تزئینات
آن با دیوار مجاورش ،میتواند قدیمیترین درآیگاه مسجد
باشد .بیشتر تزئينات آن ،نقوشی است که با آجر پيشبر
اجرا شدهاند (تصویر  .)4اين شيوه اجرا ،حداقل از زمان آل
بویه به کار رفته است (معماریان .)158 :1387 ،تزئينات
آجری این ورودی تا حدودي يادآور سردرمسجد جورجير
(آل بویه) است (گالديري( ،)14: 1370 ،تصویر  .)5با توجه
به شباهتهایی که بیان شد ،معقول به نظر ميرسد که اين
بخشها را به اين دوران نسبت دهيم.
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گنبدخانه به دست ابوطاهر بوده است (گدار.)114 :1371 ،
بنابراین ،بايد توجه داشت وجود اين شکافها شاید حکایت از
دو دوره در نماسازي داخلي آن بنا داشته باشد و نه ديوارههاي
اصلي .ضمن اینکه ،اثبات آن نیز نیازمند پیگردی وگمانه زنی
در داخل سازه بنا است .با مطالعات تطبيقي نقشه اوليه بنا با
مساجد قرون اوليه ایران ،میان آنها شباهتهایی را ميتوان
يافت همچون استفاده از شبستان ستوندار با حیاط مرکزی
و عريضتر بودن داالني که به محراب ميرسد .در ارتباط
با اينکه آيا اين داالن ارتفاع بيشتري داشته است يا خير،
نميتوان اظهار نظري داشت چراکه در نمونههای بررسیشده
هر دو مورد به کار رفته است (تصویر .)6
در زير محوطه حياط مسجد ،فضايی چهارگوش با دو محراب
وجود دارد .محققين پيشين به آن اشارهاي نکردهاند و تنها در
نقشههاي جدید این فضا را میتوان دید .کاربري اوليه آن کام ً
ال

نيز مشخص نیست برای همین ،از آن باعنوان شبستان زمستاني
یاد میکنند (معماريان .)297: 1387 ،البته به گفته برخی از
اهالی سالمند شهر اردستان ،ممکن است مانند مسجد جامع
نائين به قناتي که از نزديکي مسجد عبور ميکرده راه داشته و
از آن ،برای فرار و پناهگاه در مواقع اضطراري استفاده ميشده
است .با وجود مرمت اين فضا و شواهد موجود ،نمیتوان چيزي
از تاريخ شکلگيري آن به دست آورد .بنابراین ،پیگيري اين
مطلب مستلزم پژوهشهاي بیشتری است (تصویرهای  7و .)8
 -گنبدخانه

در امتداد محور شمالي -جنوبي و پشت ايوان اصلي با
فضايي چهارگوش به ابعاد  9.33با ارتفاع کف تا زير گنبد
داخلي در حدود 191متر واقع شده است (تصویرهای 13و .)14
کتيبه داخل گنبد اردستان که پس از آیه بسم ا ،...ابتداي آيه181
سوره توبه به قلم نسخ و با گچبري اجرا شده ،بدین شرح

 .3درآیگاهها در مسجد جامع اردستان (نگارندگان)

تصویر  .4نقوش سردر مسجد جورجير (نگارندگان)

تصویر  .5نقوش سردر مسجد جامع اردستان (نگارندگان)

پالن مسجد و نوع ارتباطات عمودي نيم طبقات ،به گونهای که
مسلم دانستهاند که هيچ قسمت مسجد بدون راه پله داخلي
نبوده است .با توجه به مجموعه راه پلهها و اينکه در جبهه غربي
تنها يک راه پله برای دسترسي وجود دارد ،احتمال میرود که
راه پله حذفشده دومين ارتباط عمودي اين جبهه بوده است.
قاعدتاً اين مجموعه ارتباطات عمودي ،در يک زمان ساخته
نشدهاند درواقع ،هرکدام در دوره گسترش مسجد و ضمن ايجاد
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هر جبهه از پالن داراي دو ارتباط عمودي با نيم طبقات است،
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است « :بسم ا ...الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد ا ...من آمن
با ...و اليوم االخر و اقام الصلوه و آتي الزکوه و لم يخش اال ا...
فعسي اولئک ان يکونوا من المهتدين .امر ببناء هذه القبه و
القباب االربعه المتصله بها و الصفات التي هي امامها العبد
الضعيف الراجي برحمه ا ...تعالي ابوطاهر الحسين بن غالي
بن احمد تقبل ا ...منه و غفرله و لوالديه علي يدي االستاد
محمود االصفهاني المعروف بالغازي في سنه ثلث و خمسين
و خمس مائه» (هنرفر212 :13501،؛ گدار111 :1371 ،؛
آیتا ...زاده شیرازی( ،)10 :1357 ،تصویر .)9
با بررسيهاي ميداني ،پلهاي در ديواره غربي داالن جنوب
غربي شناسايي شد .امروزه به داليلي نامشخص پلههاي اوليه

حذف و انتهاي اين پلهها نيز بسته شدهاند .نگارندگان نظر به

نيم طبقه در جبهه خود همچنین براساس نیاز ساخته شدهاند.
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تصویر  .6مطابقت پالن و داالن میانی در مساجد ستوندار اوليه با مسجد اوليه اردستان (میراث فرهنگی اصفهان)
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در نیم طبقة مسجد جامع اردستان ،کتیبة کوچکی باقی
مانده که آندره گدار از آن به عنوان بقایای مسجد قبلی (قرن
چهارم هـ..ق ).یاد کرده است (گدار( ،)107 :13711،تصویر .)10
تفاوت بسیار این کتیبه با کتیبههای گنبدخانه مسجد ،همزمانی
آنها را بسیار بعید مینماید .تفاوت در رسم الخط کتیبههای
یک مسجد ،عالوهبر آنکه به تزئینات مسجد جلوهای متنوع
بخشیده است ،رسم الخط هر کتیبه نیز ،نشان از دورهای
دارد که کتیبه در آن شکل گرفته است .هرچند فقط "بسم
اهلل الرحمن الرحیم" و اول سوره باقی مانده است اما همین
بخش کوچک هم میتواند نوع رسم الخط کوفی این کتیبه
را نمایان سازد .با مقایسه آن با کتیبههای دوره عباسیان،
چنین به نظر میرسد که نظر گدار در این خصوص صحیح
باشد .برای نمونه ،کتیبه ساقة گنبد مسجد جامع نائین در
نوع حروف کوفی و تزئینات دستة حروف ،شباهت بسیاری
با کتیبة مسجد جامع اردستان دارد (تصویر   .)11
از مقایسه کتیبه مسجد جامع اردستان با نمونههایی از دورة 
سلجوقی ،میتوان به شباهتهایی نسبی دست یافت (جدول.)11
برای نمونه ،کتیبههای مسجد جامع عتیق شیراز در کلمة اهلل ،برج
رسگت در دسته حروف ،کوفی شرقی در برخی از حروف دارای
شباهتهایی نسبی با کتیبه نیم طبقة مسجد جامع اردستان
هستند .این درحالی است که از مقایسة این کتیبه با نمونة 
آل بویه ،مشابهتهای بیشتری میتوان یافت اما به طور قطع
نمیتوان گفت این کتیبه متعلق به آن دوره است .دو احتمال
درباره کتیبه نیم طبقه مسجد جامع وجود دارد :یکی آن که این
کتیبه همعصر با گنبدخانه (سلجوقی) ساخته شده لیکن در
طراحی آن ،گرایش به سبک تزئینی دورة قبل سلجوقی بوده است1
(جدول .)21دوم آن که این کتیبه متعلق به دورة آل بویه
بوده و از شاکلة حروف آن دوره ،در ساخت آن استفاده شده است.
 -تحلیل نقوش گردان مسجد جامع اردستان

در نیم طبقة مسجد جامع اردستان ،چند قوس تیزهدار
وجود دارد که متفاوت از دیگر قوسهای مسجد است و احتمال
میرود که متعلق به زمان دیگری باشند .حاشیة آنها با نقوش
درشت اسلیمی تقریباً یکسانی آراسته شده که مشابهی در
قسمتهای دیگر بنا ندارند (تصویر  .)12ورودی گنبدخانه،
در دو سمت ایوان جنوبی ،نقوش متقارن گیاهی گچبری شده
است .این نوع نقش ،ادامه سنتهای ساسانی در دوره اسالمی
است .متأسفانه تاریخ مشخصی نمیتوان برای آن معین کرد
اما در مقایسه این نقش با نقوش دورة ساسانی ،شباهتهایی
یافت میشود همچون رشد درخت مانند نقش اسلیمی و تقارن

نقوش .اما در جزئیات برگهای اسلیمی شباهت چندانی با
نمونههای ساسانی دیده نمیشود (جدول .)3
حاشیه کتیبة نیم طبقه مسجد جامع اردستان دارای
حاشیة تزئینی پیچانی از برگهای سوار بر شاخة اسلیمی است1.
این حاشیه در جدول  ،4با نقوش حاشیهای تطبیق داده
شده که نمونة مشابه آن در مسجدهای جامع ورامین و
جمعه اصفهان ،به صورت تزئینات بشقابی نقرهای که تاریخ
آن مشخص نیست ،یافت شده است .بنابراین ،این بار هم
در نقوش حاشیة کتیبه ،تداوم سنتهای دورههای پیش از
سلجوقی دیده میشود   .

تصویر  .10کتیبه کوفی مسجد جامع اردستان (نگارندگان)

تصویر  .11کتیبه کوفی مسجد جامع نائین (پرورش)1391 ،
جدول  .1مقایسه کتیبه کوفی مسجد جامع اردستان با مسجد عتیق
شیراز؛ برج رسگت و کوفی خراسانی
كتيبۀ1كوفي1مسجد1جامع1اردستان 1

1

كتيبۀ1كوفي1مسجد1جامع1شيراز1
(سلجوقي)1

كتيبۀ1كوفي1برج1رسگت(سلجوقي) 1

كتيبۀ1كوفي1شرقي 1
(آصف1فکرت1)251، 1377 1،

(نگارندگان)                                                                                                            
جدول  .2مقایسه برخی حروف کوفی مسجد اولیه (نیم طبقه) اردستان
با کوفی گنبدخانه این مسجد و مسجد جامع نائین
حروف1
كوفي1

نيم1طبقۀ1مسجد1

مسجد1جامع1نايين(1پرورش1

جامع1اردستان1

گنبدخانۀ1مسجد1جامع1
اردستان1

ريزي1)1391 1،

اهلل1

1

1

1

الف1

1
س1
هـ1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

(نگارندگان)                                                                                                            

نحوه گسترش افقي و عمودي مسجد
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درنهايت ،با توجه به بررسيهاي انجام شده روي تغييرات
مسجد جامع در دورههاي مختلف ،ميتوان نحوه گسترش
بنا را اينچنين بيان کرد (تصویر :)13
1 .1مسجد درابتدا به صورت شبستاني ستوندار در يک 
طبقه و با پالني نامنظم ساخته شد (تصویر  -13الف).
2 .2اولين گسترش افقي و عمودي مسجد با ساخت گنبدخانه
در جبهه جنوبي رخ داده است (تصویر  -13ب).
3 .3پس از آن با ساخت ايوان جنوبي ،ارتفاع اين قسمت از
ساير قسمتها بلندتر شد .همچنين در اين مرحله با

ساخت بناهاي مجاور گنبدخانه ،باز گسترش پالن در
جهت قبله صورت گرفته است (تصویر -13ج).
4 .4سپس با ساخت ايوان شمالي ،اين جبهه نيز داراي افزايش
ارتفاع شد وليکن ،پالن مسجد گسترشي خارج از محدوده
مسجد اوليه نداشت (تصویر  -13د).
5 .5در مرحله بعد ،در جهت شرقي مسجد ،پالن و ارتفاع هر
دو گسترش يافتند (تصویر  -13هـ).
6 .6در آخرين مرحله گسترش ،جبهه غربي مسجد در پالن،
در همان محدوده مسجد قديمي باقي ماند و با ساخت
ايوان ،تنها ازلحاظ ارتفاع افزايش يافت .ميتوان گفت
اين تغييرات ناشي از مسائل مرتبط با گذر زمان همچون

جدول  .3تطبیق نقوش متقارن گیاهی مسجد جامع اردستان با نمونه ساسانی
اسليمي1به1شکل1درخت1زندگي1،ورودي1
گنبدخانه(1ايوان1جنوبي)1مسجد1جامع1
اردستان1

قطعۀ1گچبري1با1نقوش1متقارن1گياهي1دورۀ1
نقش1قلمزني1روي1سيني1مفرغ1،دورۀ1
ساساني1،موزۀ1ايران1باستان(1مکي1نژاد1،
ساساني1،موزۀ1برلين(پوپ1،13871،ج1 71و1،81
1) 20711،1387
1) 237
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جدول  .4مقایسه حاشیة تزئینی مسجد جامع اردستان با مصداقهای مشابه آن
اسليمي1كتيبۀ1نيم1طبقۀ1مسجد1
1
جامع1اردستان(عهد1عباسيان)

1

تزيينات1لبۀ1بشقاب1سيمين1،
(ساساني)(پوپ1،13871،ج1) 9191،21و1
(پوپ1،13871،ج1 71و1) 2211،81

1

اسليمي1مسجد1جامع1
ورامين(ايلخاني)برگرفته1از1نقوش1
ساساني(خزايي1) 631،13721،

1

راست1:تزئينات1مسجد1جمعۀ1
اصفهان(آل1بويه).چپ:قاب1چوبي1
متعلق1به1سامره(گالديري1،بي1تا1) 951،

تصویر  .12قوس تزئینی مسجد اولیه (نیم طبقه)( ،نگارندگان)
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1
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دگرگونيهاي سليقه يا فنآوري و پاسخ کارکردي به
احتياجات جديد است که اين تغييرات ميتوانند با کاهش
يا افزايش بخشهايي به بنا به دست آیند (تصویر  -13و).
اطالعات بهدستآمده از مباحث کتاب آثار ایران از
آندره گدار
مرحله اول :در ارتباط با روند تغيیر و تحول بنا با توجه
به شواهد که دیده میشود ،قديميترين بخش مسجد ،چند
جرز و سر طاقهاي رواق از مسجد قرن چهارم هـ..ق .است که
این مسجد اولیه ،از عهد عباسيان و به سبک عربي بوده است.
در مرحله بعد برای بنیاد گنبدخانه ،قسمتی از شبستان خراب
شده یا برای این منظور ،آن را خراب کردهاند .درواقع از مسجد
اوليه تنها مصالحي باقي مانده که چون دردسترس بوده در
ساخت بناي کنوني و گنبدخانه از آنها استفاده شده است
(گدار.)104-108 :1371 ،
مرحله دوم :الف .هسته اولیه مسجد ،کوشک گنبددار و
مجزا از سایر بناها بوده که متعلق به قبل از متداولشدن مساجد
چهار ایوانه است .در مقايسه گنبد مسجد جامع اردستان با دو
گنبد مسجد جامع اصفهان ،به نظر ميرسد کمي بعد از سلطنت
ملکشاه اجرا شده است .اين بخش از مسجد ،بر محل بنايي
قديميتر که ويران شده بوده يا براي ساخت گنبدخانه ويران
کرده بودند ،بنا گردیده است .زماني که مسجد را گسترش دادند
تا به صورت چهار ايوانه درآيد ،آنچه از بناي قديمي باقي مانده
بود ،به بناي جديد الحاق شد (همان 107 :و .)108
ب .افزودن بناهاي مختلف ازجمله چهار گنبد مجاور،
تبديل مسجد به چهار ايوانه و تزئينات عمارات قديمي و جديد
و ساخت محراب به دست ابوطاهر ( 555 1و  553هـ..ق.).
همچنين ،شخص نيکوکار دیگری که نام او در کتيبه خوانا
نيست و مدعي ساخت ايوانهاي جانبي است .آنچه از اين
کتيبه قابل خواندن است عبارتند از ...« :انجام داده و به
بناي اين صفه و صفههاي مجاور پرداخته است ( »...همان:
 113-111و  .)116بنابر گفتة مهرآبادی ،آن شخص فردي
است به نام سلطان بک ،از معاريف حکام شاه طهماسب که
بر لوح قبرش نوشته شده :در دوره شاه طهماسب ولي شد
باني صفه صفا سلطان بک (رفيعي مهرآبادي321 :1336 ،؛
هنرفر .)218 :1350 ،در دو جانب اين ايوان چهار کتيبه ثلث،
گچبري شده که در جبهه شرقي از دو کتيبه ،يکي آيه الکرسي
و ديگري صلوات بر چهارده معصوم (ع) با تاریخ 9461هـ..ق.
دیده میشود (هنرفر.)219 :1350 ،
مرحله سوم :پس از اين اقدامات در گذر زمان ،مناره مسجد
جامع فرو ريخت .بناي مدرسهاي در سمت شمال غربي مسجد،

داالنهاي ورودي جنوب شرقي ،سه پشتبند بر ديوارههاي
گنبدخانه و غرب مسجد ،بخشي از ديوار شمال شرقي ،اتاقک 
جنب گنبدخانه و ورودي جنوب غربي ،همگی متعلق به دورههاي
بعد از عصر سلجوقي است (همان .)116 :بخشهايي از آنچه
امروزه در مسجد اردستان دیده میشوند ،در نقشه گدار نشان
داده نشدهاند .این مهم ميتواند گوياي دو مسئله باشد :اول آنکه
احـتماالً اين فضاها بعد از ديدار وي از مسجد ،بنا شدهاند .دیگر
اینکه ،نقشه ارائهشده گدار دقت کافي را نداشته است (تصویر .)14
اطالعات بهدستآمده از کاوشهای دکتر شیرازی
مرحوم دکتر شيرازي طي حفاريها و کاوشهايي که از سال
1353تا  1357در مسجد جامع اردستان داشته و بررسيهاي
به نسبت جامع ،دورههاي مختلفي را براي اين بنا مطرح نموده
که از دوره پيش از اسالم تا زمان صفويه را دربر میگیرد1.
پيگرديهاي انجامشده در بسياري از نقاط ،آثاري از يک ساختمان
خشتي را زير کف مسجد اوليه نمودار کرده است (تصویر .)20
با توجه به ابعاد خشتها (مربع 32×32 ،سانتیمتر) که با مالط
گلي و اندود گچ اجرا شدهاند و همگي داراي زاويهاي در يک 
جهت هستند ،نشان از ساختمانی عظيم و يکپارچه دارد .کف
اين ساختمان در تمام بنا حدود  40الي  50سانتيمتر ،از کف
مسجد اوليه پائينتر است و در بعضي قسمتها از ديوار آن به
عنوان ديوار مسجد استفاده شده است .در قسمتهايي مانند
گوشه شمال شبستان غربي و گوشه شمال شبستان شرقي ،اين
آثار ديده ميشود (آيتا...زاده شيرازي .)8 :1359 ،در سدههای
دوم و سوم هـ..ق .با رویآوردن مردم به اسالم ،ظاهرا ً تعدادی از
آتشکدهها ،مسجد گردیدند (حسنی .)196 :1381 ،لذا این تصور
در میان مردم شکل گرفته که مسجد روي يک آتشکده ساساني
بنا شده است .اما با توجه به نوشتههای مورخيني چون َمقدسي
و اصطخري که وجود همزمان مسجد و آتشکده را با هم بیان
کردهاند ،می توان استنباط کرد که مسجد جامع اردستان روي
آتشکده ساساني ساخته نشده بلکه روي يک بناي ساساني قرار
گرفته است که نوع کاربري آن مشخص نيست .به هر صورت،
در اينکه مسجد بر زمين بکر برپا نشده شکي باقي نمانده است.
چون در هر نقطه از مسجد جامع فعلي ،جهت پيگردي مسجد
اوليه ،قرنهای دوم ،سوم يا چهارم هـ..ق ،.کاوش شد .درواقع،
به آثار ساختماني يا ساختمانهايي برخورد شد که مسجد روي
آنها بنيان گذارده شده است (آيتا...زاده شيرازي.)8 :1359 ،
درحال حاضر ،قسمتهاي باقيمانده از ديوار خشتي ساختمان
قديمي ،داخل ديوارهاي کنوني مسجد قرار گرفته است (تصویر.)151
همچنین از نظر سازهاي در داخل ديوارهاي باربر محيطي ،نقش
سازهاي چنداني ندارد و به لحاظ استقامت ،در مقابل نيروها

سال چهارم ،شماره هشتم ،پائيز و زمستان 1393
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مشکلي ندارد .اگرچه کهنترين عنصر معماري که در بقاياي اين
مسجد به دست آمده ،قسمتهاي باقيمانده از ديوار خشتي با
قوس و طاقچهاي از ساختمان قديمي است .این قسمتها ،در
طي حفاريهاي مسجد به دست آمده و با توجه به مطابقت آن

از لحاظ شکل و ابعاد آجر با بناهاي ساساني ،احتمال ميرود
متعلق به دوره ساساني باشد .اما از آنجا که سنتها و مصالح
ميتوانند در دورههاي بعد هم تداوم داشته باشند و تغییر و
تحول آنها اغلب درونی است (تصویر )16؛ به نظر نگارندگان
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به تنهايي و براساس ابعاد خشتها و نوع قوس نميتوان اين
فرضيه را پذیرفت که مسجد اوليه جايگزين آتشکده يا حتي
بنايي ساساني شده باشد .بنابراین ،بهتر است آن را متعلق به
بنايي ساساني يا اوايل دوره اسالمي دانست.
مسجد اوليه :مسجدي است که به احتمال قوي مربوط
به قرنهای دوم تا چهارم هـ..ق .است .مسجد اولیه با طرح
مساجد شبستانی جرزدار (سبک عربی) ساخته شده و داراي
حياطي مرکزي تقريباً برابر حياط فعلي مسجد بوده که
شبستانهاي ستوندار از چهار طرف آن را احاطه ميکرده
است .شبستانهاي جنوبي و شمالي داراي پنج دهانه به سمت
حياط و سه فرشانداز بوده و شبستانهاي شرقي و غربي
شش دهانه به سمت حياط و دو فرشانداز داشتهاند .با توجه
به آثار باقيمانده ميتوان نتيجه گرفت ،پوشش شبستانها از
ظن قوي ميتوان بیان کرد
نوع طاق گهوارهاي بوده است .به ّ
ساختمان شبستان جنوبي ازلحاظ زمانی مقدمتر و شبستان
شرقي متأخرترين آنها است (آيتا...زاده شيرازي،)9 :13591،
(تصویرهای  17و .)18
از نظر نوع ساخت ،جرزها خود تفاوتهايي باهم دارند که اين
تفاوت در ساخت جزئيات جرزهاي مسجد اوليه شاید نشاندهنده
دخل و تصرفات تدريجی در طول قرنهای دوم تا چهارم هـ..ق.
در اين مسجد باشد .این تفاوتها بدین شرح است:

 جرزهاي شبستان جنوبي :قطر جرزهاي اين شبستانبيشتر از ساير جرزهاست و نوع آجر و چيدمان آنها نيز متفاوت
از جرزهاي ديگر است .همچنین مانند جرزهاي ساساني تپه ميل
و مسجد تاريخانه دامغان ،به صورت اليههاي افقي و عمودي
کار شدهاند (همان).
 جرزهاي شبستان غربي و شمالي :داراي يک ترکيباند بااين تفاوت که نماي جرزهاي شبستان شمالي گچبريهايي تزئيني1
دارد در صورتي که جرز شبستان غربي داراي اندود ساده است.
 جرزهاي شبستان شرقي :برخالف ساير جرزها کهاستوانهاي هستند ،به صورت منشورهايي هشت ضلعي با اندود
گچ اجرا شدهاند(همان .)9 :بطور کلي قطر جرزهاي گرد ،حدود
 125و ساير جرزها  115سانتيمتر است  .
در منابع ،اشارهای به تاريخ دقيق شروع ساخت مسجد اوليه
نشده است .افرادي چون جابري انصاری وجود مسجد را از قرن
دوم هـ..ق( .جابری انصاری )1378 ،و افرادي چون مرحوم شيرازي
بازه زماني دوم تا چهارم هـ..ق .را برای آن بیان کردهاند (آیتا...زاده
شیرازی .)8 :1359 ،گروهي همچون گدار ،پوپ و رفيعي مهرآبادی
معتقد هستند که مسجد اوليه مربوط به قرن چهارم هـ..ق .است
(گدار108 :1371 ،؛ پوپ107 :1388 ،؛ رفیعی مهرآبادی:1336 ،
 .)30در قياس با جزئيات اجرايي جرزهاي مسجد جامع اصفهان
که قرن سوم هـ..ق .را برای آنها تاریخگذاری کردهاند ،با جزئيات

			
تصویر  .17جانمایی مسجد اوليه از دیدگاه شیرازی (نگارندگان)

تصویر  .19مقایسه ستونهای مساجد جامع اردستان و اصفهان (نگارندگان)

تصویر  .18گچبری ستونهای مسجد اوليه (نگارندگان)

تصویر  .21کتیبه ایوان جنوبی (نگارندگان)
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جرزهاي مسجد جامع اردستان ميتوان محتمل دانست که اين
جرزها همدوره بودهاند .بنابراین ،ساخت این جرزها در مسجد
اردستان را نیز شاید بتوان حداقل از قرن سوم هـ..ق .دانست1
(تصویر .)19
اولين مرحله گسترش بعد از دوره اوليه مسجد ،بدين ترتيب
است که در دوره سلجوقی با خرابکردن مقصوره مسجد و
افزودن فضايي به جنوب ،گنبد ساخته ميشود و براي اولين
بار مسجد داراي گنبدخانه ميگردد .در تصویر  ،20نوع اتصال
ميان دو ديوار که نشاندهنده گسترش مسجد به طرف جنوب
و افزودهشدن به محدوده مسجد اوليه است ،دیده میشود.
با توجه به کتيبه موجود در ايوان جنوبی ،اولین گسترش
مسجد در سال  555هـ..ق ،.با حذف ستونهاي شبستان جنوبي
است .با ساخت رواقهاي شرقي و غربي گنبد نیز ،ساختمان
يکنواخت شبستان ستوندار داراي فضاهايي متنوع ميگردد.
در اين مرحله تنها جبهه جنوبي تغيير مينمايد و ساير جبههها
دستنخورده باقي مانده است (تصویر  .)21کتيبه این ایوان
بدین شرح است« :بسم ا ...الرحمن الرحيم امر ببناء هذه الصفه
المتصله بالرواق التي عن يمينها و الرواقين اللتين عن يسارها
العبد الضعيف ابوطاهر الحسين بن غالي بن احمد تقبل ا...
منه و فرغ منها في سنه خمس و خمسين و خمس مائه عمل
محمود بن محمد االصفهاني» (هنرفر215 :1350 ،؛ گدار،

 .)111 :1371در مرحله سوم ،به داليلي که کام ً
ال مشخص
نيست ،به تقويت ستونها در جبهههاي شرقي و غربي اقدام
ميشود و جرزها و ديوارهايي قطور جايگزين آنها ميگردد.
همچنین ،نقشه مسجد شبستاني کمکم محو ميشود .البته در
اين مرحله هنوز ايوانهاي شرقي و غربي ساخته نشدهاند .اين
اقدام شايد به دليل ضعف ساختمان يا نشست آن بوده باشد
يا شايد زلزلهاي آنها را مجبور به انجام اين کار کرده باشد
(آيتا...زاده شيرازي.)18 :1359 ،
ایوان شمالي :پس از آن ،نوبت به ساخت ايوانهاي دیگر
ميگردد .در حفاريها مشخص شده که ايوان شمالي مستقيماً
روي آثار مسجد اوليه بنا گردیده و اين نشان ميدهد تا تاريخ
کتيبه ايوان شمالي 946 ،هـ..ق ،.هنوز جرزهاي مسجد اوليه
موجود بودهاند (همان .)18 :تفاوت در ساخت جبهه شمالي
مربوط به پوشش ايوان و دو طرفه شدن غرفههاي اطراف آن
است که اين دو طبقه شدن کمکم روي جبهههاي ديگر مسجد
نيز ظاهر ميگردد.
ایوان شرقي :کتيبهاي ندارد که تاريخ آن را دقيقاً معلوم
کند .ولي براساس کاوشها ،اين ايوان پس از سلجوقي و به
احتمال قوي مربوط به پايان قرن يازدهم هـ..ق .دوره صفويه
است (همان .)12 :گفته میشود روي در قديمي اين ايوان بيت
شعر "ساخت اين رکن بمسجد بصفا  /جمله الملک آن سعيدلقا"
بوده است (رفيعي مهرآبادي321 :1336 ،؛ هنرفر.)217: 1350 ،
ايوان غربي :در اين ايوان نيز کتيبه تاريخداری وجود ندارد و
خود ايوان داراي تزئيناتي از دوره صفوي است .با مطالعات تطبيقي
تزئينات آن با مدرسههای کاسهوران و نيمآورد ،ميتوان ساخت
ايوان را به اوائل قرن دوازدهم هـ..ق .نسبت داد (همان،)121:
(تصویر .)22
بطور کلي ميتوان گفت اظهار نظرهايي که تاکنون ارائه شده،
بیشتر از نوعي هستند که يا مسئله ميآفرينند يا ناظر را با اشارات و
مفاهيم خود ،در حالت ترديد رها ميکنند .بنابراین نوشتار حاضر،
درپي روشنکردن نقاط مبهم پژوهشهاي پيشين برآمده است1.
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تصویر  .22جانمایی تغییرات مسجد جامع اردستان بنابر عقیده شیرازی (نگارندگان)
جدول  .5دورهبندی سیر تحول مسجد جامع اردستان

)نگارندگان(

نتيجهگیری
در بازنگری تحوالت مسجد جامع اردستان ،از دو حوزه متفاوت :اطالعات جامع باستانشناسي و مطالعه
تطبیقی آرايههای بنا ،بهره گرفته شده است .از طریق مقایسه توصیفی و تحلیلی بنای مسجد جامع اردستان با
نمونههای معرفی شده در جدولهای  1تا  5برای رسیدن به محدوده تاریخی ادوار مختلف در این بنا ،ویژگیهای
هر عصر به صورت مجزا شناسایی شده است .لذا طي تحقيقات به عمل آمده میتوان چنین نتیجه گرفت :اين
مسجد با نقشهاي ازپيش طراحيشده نبوده و غالب تغييرات آن ناشي از بهرهبرداري مستمر از بناست .تمهيدات
سازهاي بنا در سرتاسر آن مشابه نیست ولي در کل ،بنا با زبان يگانهاي با مخاطبش سخن ميگويد.
براساس حفاریهای انجامگرفته ،کهنترين عنصر معماري در بقاياي اين مسجد ،قسمتهايی از ديوار خشتي
است که احتماالً متعلق به بنايي از اواخر دوره ساساني يا اوائل دوره اسالمي است .بررسيهاي صورتگرفته
روي روند ساخت مسجد و گذر از نقشه آل بويه به نقشه دوران سلجوقي و پس از آن ،نشان از اين دارد که
معماران سلجوقي خود را ملزم به رعايت قوانيني نانوشته ميدانستهاند .بدين صورت که در گسترش مسجد از
همان محور و محدوده جرزهاي آل بويه استفاده کرده و با اين کار ،از به هم ريختن نماهاي داخلي جلوگيري
کردهاند .همچنين با توجه به پيگرديهاي مرحوم شيرازي و کشفيات ايشان درباره سه ايوان شمالي ،شرقي و
غربي ميتوان نتيجه گرفت؛ اگرچه اين سه ايوان در يک زمان بنا نشدهاند ،هر سه مربوط به دوره صفوي هستند
و ساختار اصلی بنای آنها در ابتدا کوشکی بوده است .بنابراین ،ادعاي گدار مبنيبر چهار ايواني شدن مسجد در
عصر سلجوقي را ميتوان نقد کرد .درباره گنبد مسجد جامع اردستان با بررسي تطبيقي میتوان به اين نتيجه
رسيد که ایده گدار در ارتباط با تاريخ ساخت گنبدخانه 564 ،تا  584هـ..ق ،.احتماالً نادرست و نظر مرحوم
شيرازي يعني همان سال  355هـ..ق .که در کتيبه بنا نيز ذکر گرديده ،به واقعيت نزديکتر است .همچنین
ميتوان محدوده تاريخي  005تا  355هـ..ق .را براي ساخت اين گنبدخانه ارائه نمود.

 .1ورودی ،درونشو؛ جایی درون ساختمان پس از در که نخست به آنجا درآیند (وارد شوند)( ،رفیعی سرشکی و دیگران.)211 :1383 ،
 .2در ضلع جنوبي مسجد ،پشت ديوار گنبدخانه ،پنج عدد پشتبند در دوره معاصر بنا گشتهاند .احتماالً به علت نشست ديوارهايی
که روي کانالهاي قنات قرار داشته ،ساخته شدهاند (شيرازي .)51 :1359 ،در تصویرهای ارائهشده پوپ و پالن ترسيمي از گدار ،اين
پشت بندها  3تاست که  2تای دیگر به آنها افزوده شده است.

منابع و مآخذ
	-آصف فکرت ،محمد ( .)1377خط کوفی ،تهران :کیان کتاب.
	-آيت...زاده شيرازي ،باقر ( .)1359مساجد جامع اوليه؛ منطقه اصفهان ،مسجد جامع اردستان ،واقع در مرکز محله
محال اردستان ،اثر ،سال اول.51-6 ،
	-ابنرسته اصفهانی ،ابوعلی احمد بن عمر ( .)1380االعالق النفیسه ،ترجمه حسین قرهچانلو ،تهران :امیرکبیر.
	-اصطخری ،ابواسحاق ابراهیم بن محمد فارسی ( .)1368المسالک و الممالک ،تصحیح ایرج افشار ،تهران :علمی و فرهنگی.
	-پرورش ،مرضیه ( .)1391بررسی کتیبههای مسجد جامع نائین و کاربرد آن در طراحی فونت (رویکرد بینامتنی)،
پایاننامه کارشناسی ارشد ،هنر اسالمی ،اصفهان :دانشگاه هنر.
	-پوپ ،آرتور اپهام ( .)1387سیری در هنر ایران (از دوران پیش از تاریخ تا امروز) ،ج  7 ،8و  ،3ترجمه باقر آیتا...زاده
شیرازی ،تهران :علمی و فرهنگی.
  .)1388( _________-معماری ایران ،ترجمه غالمحسین صدری افشار ،تهران :اختران.	-پیرنیا  ،محمدکریم ( .)1387سبک شناسي معماري ايران ،تألیف غالمحسین معماريان ،تهران :سروش دانش.
 .)1390(___________- -معماري اسالمي ايران ،تألیف غالمحسین معماريان ،تهران :سروش دانش.
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بطور کلي با توجه به پژوهشهای انجامشده ،دورههای تاريخی مسجد جامع اردستان به صورت شفاف و جامع
به پنج دوره تقسيم میشود:
دوره نخست (مسجد شبستاني ستوندار)؛ حداقل در اوائل قرن چهارم هـ..ق .مسجدي شبستاني روي بقاياي
بنايي خشتي بنا گرديده که با توجه به گوناگوني ستونها اين دوره خود شامل چند مرحله است .بقایای جرزها،
کتیبه گچبری و سردر آجرکاریشده از یادگارهای این دوره است.
دوره دوم (شبستان ستوندار +گنبدخانه)؛ در دوره اول سلجوقي ،مسجد جامع از صورت شبستانی ستوندار
به مسجدي گنبدخانهدار تبديل شد و مسجد در جبهه جنوبي ،گسترش يافت.
دوره سوم (مسجد يک ايوانه)؛ در اواخر قرن ششم هـ..ق ،.ابوطاهر ( 355و  555هـ..ق ).ايوان و شبستان
جنوبي را بنا نمود و تزئينات اين جبهه را همچون محراب مسجد انجام داد .ساخت مناره با توجه به مطالعات
پیشین و ویژگیهای کالبدی آن احتماالً متعلق به بعد از بنای گنبدخانه (سلجوقی) تا شروع ساخت ایوانها
(صفوی) است.
دوره چهارم (مسجد چهار ايوانه)؛ در قرن دهم تا دوازدهم هـ..ق ،.به ترتيب ايوانهاي شمالي ،غربي و شرقي با
تخريب تعدادي از جرزهای مسجد اوليه برپا شدند و مدرسه متصل به مسجد نيز در عصر صفوي ( 9601هـ..ق،).
به مسجد ملحق شد .پس از ساخت ايوان شمالي به صورت دو طبقه ،اين روش ساختماني در ساير جبههها به
مرور تکرار ميگردد .احتماالً مرمت شبستان زيرزميني متعلق به همين دوران است.
دوره پنجم :درخصوص دوره قاجار تاکنون ،تحقیقاتی انجام نگرفته است .در این دوره در برخی از نقاط مسجد،
تزئيناتي انجام شده و پس از آن در معماري مسجد فرايند درخور توجهي صورت نگرفته است .درواقع ،تصرفات
کاهش يافته و بیشتر عمليات مربوط به حفاظت 2و تعميرات بوده است (جدول .)5
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  .)1391(___________-معماري ايراني نيارش ،ج  ،2تألیف غالمحسین معماريان ،تهران :نغمه نوانديش	-جابري انصاري ،حاج ميرزا حسنخان ( .)1378تاريخ اصفهان ،تصحيح جمشيد مظاهري ،اصفهان :مشعل.
	-حاتم ،غالمعلي ( .)1379معماري اسالمي ايران در دوره سلجوقيان ،تهران :جهاد دانشگاهي.
	-حاجي قاسمي ،کامبيز ( .)1383گنجنامه :فرهنگ آثار معماري اسالمي ايران ،ج  7و  ،8تهران :روزنه.
	-حمزه اصفهانی ،حمزه بن حسن (َ .)1352سنی الملوک االرض و االنبیا یا تاریخ پیامبران و پادشاهان ،ترجمه دکتر
جعفر شعار ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
	-خزایی ،محمد ( .)1372هزار نقش ،تهران :حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی.
	-رفیعی مهرآبادی ،ابولقاسم ( .)1336آتشکده اردستان ،ج  ،1تهران :بینا.
	-رياحي مقدم ،ساشا ( .)1386تحول معماري اسالمي در مسجد جامع اردستان ،روزنامه ايران.11 ،)3838( ،
ي در ايران ،تهران :آگاه.
ي شهر و مراکز مذهب 
	-سلطانزاده ،حسين ( .)1362روند شکلگير 
	-شعيبي ،عباس؛ صبري ،سيروس و شعباني ،نگين ( .)1380مسجد به عنوان يک عنصر شهري ،مجموعه مقاالت همايش
معماري مسجد ،ج  ،2اصفهان :دانشگاه هنر.
	-کیانی ،محمدیوسف ( .)1387معماری ایران (دوره اسالمی) ،مقالة منارهها از محمدعلی مخلصی ،تهران :سازمان مطالعه
و ندوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
	-گالديري ،اوژينو ( .)1370مسجد جامع اصفهان ،ج  ،3ترجمه عبداهلل جبل عاملي ،اصفهان :سازمان میراث فرهنگی
کشور ،مرکز ميراث فرهنگي اصفهان.
 ( _________-بیتا) .مسجد جمعه اصفهان در دوران آل بويه ،ترجمه حسينعلي سلطانزاده پسيان ،تهران :سازمانملي حفاظت آثار باستاني ايران.
	-گدار ،آندره ( .)1371آثار ایران ،ج  ،4ترجمه سروقد مقدم ،مشهد :آستان قدس رضوی.
	-گلبن ،محمد ( .)1381اردستاننامه ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
	-معماريان ،غالمحسين ( .)1387معماري ايرانی ،تهران :سروش دانش.
	-مقدسی ،ابوعبداهلل محمد ( .)1361احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم ،ج  ،2ترجمه علینقی وزیری ،تهران :مؤلفان
و مترجمان ایران.
	-مکینژاد ،مهدی ( .)1387تزیینات معماری ،تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
	-هنرفر ،لطفا .)1350( ...گنجينه آثار تاريخي ايران ،چاپ دهم ،تهران :چاپخانه زيبا.
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Abstract

3

One of the brilliant periods of Iranian architecture art is Seljuqi period whose evidence
can be found in Isfahan, the political and cultural capital of that time. Ardestan, following
political and religious changes of the capital, was considered as one of the important and
active centers of Isfahan and this matter caused fundamental changes in the space-frame
structure of the central mosque of the city. This building was one of the masterpieces of
Islamic architecture of Iran that experienced dramatic changes in its lifetime. In spite
of the importance of this mosque and the variety of conducted studies, its space-frame
changes have not been clearly specified yet. Therefore, the history of changes in this
mosque and separation of its historical layers are the objectives of this research. The
research methodology is interpretive-historical and documentary as well as comparative
studies constitute the basis of this research. It is worth-mentioning that contemplating
on researchers’ views and generalizing their ideas were done to remove the existent
shortcomings that produced worthy results in separating the historical layers. The
investigations indicate that the oldest architectural element of the mosque’s relics was
some parts of the brick-shaped wall belonging to a building before the original mosque.
According to comparative studies, the mosque has existed since Buid times and its major
changes happened during Seljuqi and Safavid times and, after that, its formal layer
changed. The research’s results decrease many ambiguities regarding the historical layers
of this building, those parts which were ignored until now, to a large extent.
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