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همگرایی سه گونۀ بنیادین هندسی
و پیدایش هندسۀ مسجد ایرانی
عیسی حجت**  ،1مهدی ملکی
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 1دانشیار دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 2دانشجوی کارشناسی ارشد معماری داخلی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،91/5/15 :تاریخ پذیرش نهایی)91/10/17 :

چکیده
چگونگی پیدایش هندسۀ مسجد چهارایوانی گنبددار یا مسجد ایرانی در هالهای از ابهام است و
گونهشناسیها ،دستهبندیها و الگوهای متداول مساجد ایران نیز از این ابهام نمیکاهد .هندسه ،جانمایۀ
هر نوع معماری است که با تعریف و تحدید آن ،درک کالبدهای گونهگون آن نوع را آسانتر میکند .بنابراین برای
شناخت شکل ایرانی مسجد ،بهتر است از چیستی سرچشمههای هندسی و چگونگی فرآیند پیدایش هندسۀ
آن نیز پرسید .مقاله در آغاز ،کهنالگوی مسجدها را بررسی و دگرگونی آن را هنگام ورود به دیگر سرزمینها بیان
میکند .سپس با شناسایی شماری از نخستین مسجدهای ایران ،به جستوجوی سرچشمهها برآمده ،به
چگونگی پدیداری این مسجدها از دیدگاه هندسی پرداخته و دستاوردهای این تجربههای نخستین را برای
سدههای پسین برشمرده است .در ادامه ،با بررسی مساجد ساخته شده در نیمۀ نخست هزارۀ اول هجری و
با نمایاندن ردپای سه گونۀ هندسی بهدست آمده از دورۀ پیشین ،به دستهبندی و تحلیل هر گونه میپردازد.
سپس دو گرایش بعدی میان این گونهها شناسایی و به نمونههای آن تا روزگار کنونی اشاره میشود .سرانجام،
با پردازش فرآیند تاریخی گرایش به همگرایی در یکی از نخستین کارگاههای تجربی ،نشان داده که پیدایش
چنین هندسهای برای مسجد ایرانی ،برآیند هندسی آن سه گونۀ بنیادین مسجد در ایران است.

واژههای کلیدی
گون هشناسی هندسی ،مساجد شبستانی ،مساجد گنبدخان های ،مساجد ایوانی ،نخستین مساجد ایران.
*مقالۀ حاضر برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان «مسجد ایرانی در هزارۀ دوم هجری» است که در سال  1388در پردیس هنرهای زیبای
دانشگاه تهران تصویب شده است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،021-66409696 :نمابر.E-mail: isahojat@ut.ac.ir ،021-66972083 :

5

6
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  17شماره 4زمستان 1391

مقدمه
هندسه ،راز پنهان معماری
در آنسوی زشتیها و زیباییها و ریزیها و درشتیهای اثر
معماری ،رازی پنهان است؛ رازی که جانمایه و ذات آن اثر را در
خود نهفته دارد :هندسه.
ا گ ��ر معماری همچون سامانه ی ��ا منظومهای باشد که ذرات
تشکی ��ل دهندۀ آن ن ��ه به اتفاق ،ک ��ه بر مبنای نظام ��ی مدون و
منسج ��م گرد هم آمدهان ��د ،آنگاه هندسه را میت ��وان دانش قدر
و منزل ��ت دانههای تشکیلدهندۀ اثر ،فهم نسبت میان آنها و در
نهایت نظام همنشینی این ذرات با یکدیگر دانست.
هندس ��ه ،روح مشترک در ه ��ر گونۀ معم ��اری است :هندسۀ
درونگ ��رای خانهه ��ای ایران ��ی ،هندس ��ۀ برونگ ��رای بتکدههای
یونان ��ی ،هندس ��ۀ مرکزگ ��رای چهارتاقیه ��ای ساسان ��ی ،هندسۀ
محورگ ��رای باسیلیکاهای روم ��ی ،هندس ��ۀ سلسلهمراتبی معابد
مص ��ری و سلسلۀ بدون مراتب معماریه ��ای فولدینگ ،گونهها
و شیوهه ��ای معم ��اری را تعری ��ف و تحدید میکنن ��د (تصویر .)1با
دریاف ��ت روح هر گون ��ۀ معم ��اری ،درک کالبده ��ای گونهگون آن
آسانتر میشود.

این ��ک ،ریشههای مسج���د چه���ار ایوانی گنب���ددار یا مسجد
ایرانی چیست؟ یعنی مسجد ایرانی تنها منحصر به همین شکل
ب ��وده و هرگز صورت دیگ���ری نداشته است؟ ای���ن مسجد چگونه
پدید میآید؟ آیا بر بازماندههای بناهای کهن ایرانی مینشیند؟
آی ��ا بری ��ده از پیشین���ۀ معم���اری ای���ران و ب���ر راه و رسمی ت���ازه برپا
میش ��ود؟ یا مسجدی اس���ت که بر قاعدۀ معم���اری ایرانی شکل
میگیرد؟
از تالشه���ای پیشی���ن ب���رای شناسای���ی گونهه���ای مسج���د
ایران ��ی میت���وان ب���ه «تط���ور مساج���د روستای���ی در اصفه���ان» از
ما کسی ��م سی���رو 1و نظ���رات محمدکریم پیرنی���ا درب���ارۀ پنج دسته
مساج ��د اولیۀ ایران (ا کب���ری 9 ،1390 ،و  )124-85و چهار الگوی
مسجدهای ایران (پیرنی���ا )260-274 ،1387 ،اشاره کرد .در این
م ��وارد ،بررسیها محدود به مناطقی از ایران است ،یا منحصر به
دوران خاص���ی از تاری���خ این سرزمی���ن میشود و ی���ا آن که معیار
2
ثابتی برای الگوشناسی ارائه نشده است.
از ط ��رف دیگ���ر ،گونهشناس���ی مت���داول مساج���د ای���ران در
کتابها و کالسها ،برمبن���ای روشهایی چون شمارش ظاهری
ایوانه ��ا از یک تا چهارایوان���ی ،استثناه���ا و اختالفهایی مانند

تصویر  -1هندسۀ حاصل از شش گونه معماری ،به ترتیب از باال و راست :خانۀ الریها در یزد ،معبد پارتنون در آ کروپولیس آتن ،چهارتاقی ساسانی در نیاسر ،باسیلیکای اولپیا در رم ،معبد
ادفو در آسوان ،شهر فرهنگ گالیسیا در سانیتا گودکامپوستال.
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ای ��وان نب ��ودن درآیگ ��اه را سبب میش ��ود (پیرنی ��ا.)282 ،1387 ،
گذشت ��ه از ای ��ن ،نک ��ات مهم ��ی مانند تف ��اوت فضای ��ی معنیدار
می ��ان مساجد گنب ��ددار و بدون گنب ��د ،در پس نم ��ای ایواندار
حی ��اط پنهان میماند .مهمتر از همه آن ک ��ه بسیاری از مساجد
ایران ��ی ،چهارایوانی گنبددار نبودهان ��د و بنابراین نمیتوان تمام
گونهه ��ای مساج ��د در ایران را ب ��ا این شیوه پوش ��ش داد .بدین
ترتی���ب شناخ ��ت و درک یکپارچ ��ه و کل ��ی مسجده ��ای ایرانی در
قالب سیر معماری در گذر زمان ،دشوار شده است.
این نوشتار با رویکردی دیگر ،در پی آن است که با بازخوانی
رون ��د دگرگونی مساجد ایران ،فرآین ��د پیدایش مسجد ایرانی را از
دیدگاه هندسی بازسازی کند .از آنجا که این بررسی تنها مساجد
ایران ��ی را در نیمۀ نخست هزارۀ اول هجری دربرمیگیرد ،با نقص
بیم ��رزی در مک ��ان و در زمان ک ��ه هیلنبرن ��د( )65 ،1387در راه
اینگونه پژوهشهای گونهشناختی اشاره کرده ،چندان مواجه
نخواهد ب ��ود .پارهای پژوهشها دامنهه ��ای گستردهای دارند و

ممکن است ب���ه نقش مدارس کهن اسالمی ی���ا خانههای ایرانی
در شکلگیری مسجد ایرانی و مواردی از این دست نیز بپردازند،
ام ��ا تمرکز این مقاله تنها بر دگرگونی هندسی مساجد ایران است
و آس ��وده از دیگر سخنها ،سر آن دارد که به بازخوانی هندسی و
پرس ��ش از هندسۀ مساجد ایران از آغاز تا مسجد جامع اصفهان
بپردازد.
در ای ��ن راه ،شم���اری از نمونهه���ای برجست���ه و در دست���رس
مسجده ��ای ایران���ی بررس���ی شدهان���د 3،و ه���دف ،پیجوی���ی و
پیگیری ریشههای دگرگونیهای هندسی است ،نه بررسی تاریخ
و معم ��اری مساجد ای���ران .ارائ���ۀ تحلیل هندس���ی همۀ مساجد
نیم ��ۀ نخست ه���زارۀ اول در گنجایش این مقال���ه نیست ،پس به
ناچ ��ار در هر بخش شماری از مساجد مورد نظ���ر به همراه منابع
در جداول ��ی برای مراجعه و مطالعۀ بیشتر عرضه شدهاند .مراد از
ای ��ران در این نوشتار ،تمام گسترۀ تاریخی ،جغرافیایی و فرهنگی
4
آن است ،سرزمینی کهن و پهناور ،از بصره تا بخارا.

 -1سرآغاز مسجد

آن که هر دیوار یک در داشت ،مگر دیوار قبله (االنصاری،1378 ،
 .)50پ ��س از تغییر قبله ،درب جنوبی بسته شد و در دیوار شمالی
دری گشودن���د .سایبانی ب���رای نمازگزاران در پ���ای دیوار جنوبی
برپا شد و سایبان اهل صفه از جنوب به شمال آمد (همان.)56 ،
در سال هفتم که شمار مسلمانان افزون شده بود و از گنجایش
مسج ��د بی���رون ،ب���ا خرید زمین کن���ار مسجد ب���ه ام���ر پیامبر(ص)،
اندازهه ��ای مسجد ب���ه  100ذراع در  100ذراع رسی���د (نجفی،1387 ،
 .)80چنی���ن مسج���دی مأذنه نداشت و بالل ب���ر ستون مرتفعی در
خان���های نزدیک اذان میگفت (هم���ان .)198 ،پیامبر(ص) هنگام
خطب ��ه بر ستون���ی 11تکیه م���یداد ،ت���ا اینکه به پیشنه���اد اصحاب
منبری چوبی با دو یا سه پله ساخته شد (همان .)155 ،سجدهگاه
پیامبر(ص) مکانی معلوم بود ،اما تا حدود سال  90هجری محرابی
در ک ��ار نب ��ود و برخی معتقدن���د که پیدایش مح���راب در دهههای
پسین ،با هدف یادآوری نمادین حضور پیامبر به عنوان نخستین
امام مسلمانان بود (گرابار.)358 ،1379 ،
مسج ��د رسول گرام ��ی اسالم آیین ��ۀ تمامنمای آیین ت���ازه بود:
سادگی ،ب���رادری و برابری ،و نفی هرگونه تشخص و تفاخر؛ آنچنان
ك ��ه هیچ كنج���ی از مسج���د را بر كنجی دیگ���ر و هیچ نمازگ���زاری را بر
نمازگزاری دیگر برتری و سروری نبود .غالمان حبشی و بزرگان قریشی
در مسجد و در پیشگاه حق تعالی از منزلتی یكسان برخوردار بودند.
این روش ن ��ه چارهای نا گزیر ،بلکه روشی ب ��ود که پیامبر(ص) خود
برگزید 12.ویژگیهای هندسی این مسجد را میتوان چنین برشمرد:
داشت���ن دو عرصۀ روباز و سرپوشی ��ده ،قرارگرفتن عرصۀ سرپوشیده
در سم ��ت قبل���ه ،نداشت���ن سلسلهمرات���ب در فض���ای سرپوشیده،
شبستان بدون مرکزیت و کشیدگی در جهت عمود بر قبله (تصویر.)2

از دیدگاه کالبدی ،اولین مسجد 5که برپا شد ،مسجد پیامبر
بود كه درود خداوند بر او و خاندان گرامیاش باد .اولین مسجد
سرپناهی بود از برای نمازگزاران كه به تكلیف بنا شد ،نه بر تكلف.
رسول گرامی اسالم که ّامی 6بود ،به فرمان خدا مسجدی برپا کرد
که سرمشقی شد برای معماران و مکاتب معماری در جهان اسالم.
«نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت
7
به غمزه مسئلهآموز صد مدرس شد»
َ
از منظر واژهشناسی ،ریشۀ کلمۀ مسجد ،واژۀ مز ِگت است که
از زب���ان باستانی آرامی ب ��ه زبانهای عربی و پارسی وارد شد .این
واژه در عرب ��ی به مسجد تبدیل و ریشۀ «سجد» از آن استخراج و
ص ��رف شد ،اما در فارس ��ی به شکل نخستین خ ��ود برجای ماند.
8
واژۀ مزگت تا سدهها پس از اسالم نیز در ایران کاربرد داشت.

 -1-1اولین مسجد :مسجد ّامی
پ ��س از درآمدن پیامب ��ر (ص) به مدینه ،مرک ��ب آن گرامی به
بزرگان
ارادۀ اله ��ی از براب ��ر زمینه ��ای گ ��ران و خانههای ک�ل�ان و
ِ
خواه ��ان گذشت و کن ��ار مربدی 9در شرق مدین ��ه نشست ،که از
10
ِآن دو طف ��ل یتیم بود .ان ��دازۀ زمین از شمال به جنوب  70ذراع
و از ش ��رق ب ��ه غ ��رب  60ذراع بود .حض ��رت زمی ��ن را از صاحبانش
خری ��د و با پیروان به پا کیزگی و آمادهس ��ازی آن پرداخت .ایشان
پیه ��ا و دیواره ��ای مسجد را از خشت خ ��ام برآوردند ،با سقف و
ستونهای ��ی از شاخهه ��ا و تنههای نخل (نجف ��ی )77 ،1387 ،و
قبلهای به سوی شمال ،سمت بیتالمقدس.
همزم ��ان ،پیامب ��ر(ص) حیاط ��ی در میانۀ مسجد ق ��رار داد و
در جان ��ب شرقی ،برای دو همسرش دو ات ��اق بنا فرمود (همان).
ستونه ��ا سمت قبل ��ۀ شمالی جای داشت .بلن ��دی سقف 3/5
ذراع ،ب ��ه ارتفاع قامت انسان ب ��ود و بلندی دیوار مسجد دو برابر

 -2-1ورود مسجد به سرزمینهای دیگر :رنگ تعلق
دی ��ری نپایی ��د كه آیی ��ن جدی ��د جهانگیر ش���د .پرستندگان
خدای یگان���ه به هر گوشه از عالم در پی عمارتی شدند كه در آن
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جدول  -1شماری از دگرگونی بناهای پیش از اسالم به مسجد در ایران.

نام مسجد

پس از دگرگونی

مسجد جامع
آتشکدۀ
ایزدخواست ایزدخواست

تصوی���ر  -2بازنگ���اری پ�ل�ان مسج���د پیامب���ر (ص) در اواخ���ر حی���ات ایش���ان ب���ه نق���ل
از هیلنبرن���د ( )470 ،1387هندس���ۀ مسج���د پیامب���ر(ص) شام���ل )1 :فض���ای ب���از ی���ا
حی ��اط  )2فض���ای پوشی���ده ی���ا شبست���ان .سایب���ان اه���ل صف���ه در شم���ال و خانهه���ای
همس���ران پیامب���ر(ص) درش���رق مسج���د ج���ای داش���ت .س���وی شم���ال رو ب���ه باالس���ت.

گ���رد آیند ،حكم خدا را ج ��اری سازند و سر ب ��ه سجده نهند ،پس
مسجد پیامبر همچون الگویی در برابر آنان قرار گرفت .آن مسجد
كه ّامی بود و در سرزمینی پدید آمده بود بیپیشینهای گفتنی در
معماری ،پای به سرزمینهایی نهاد كه هر یك را پیشینهای بود و
سابقهای و تجربهای در تعریف و تحدید فضا و نیارش و آرایش آن.
بدینس ��ان از دل مسج ��د ّامی مسجدهای ��ی پدیدآمد كه
هریك را رنگی بود و تعلق ��ی و تجربهای :مسجد ایرانی ،مسجد
عثمانی ،مسجد شامی ،مسجد مصری ،مسجد هندی ...،گاه
مكانهای عب ��ادی پیشین مسجد شدند و گ ��اه مسجدها به
قاعدهی عبادتگاههای پیشین بن ��ا شدند .راه یافتن هندسۀ
معماری ه ��ر مرز در مسج ��د آن بوم ،پیآم ��د برجستۀ ساخت
مسجد در سرزمینهای تازه بود.
این اولین بار نب ��ود كه كاركردی نو در ساختاری كهن آرام
میگرف ��ت .پی ��ش از این نی ��ز مسیحیت كلیس ��ای خویش را در
باسیلیك ��ای رومی برپ ��ا كرده بود .مسیحیان ك ��ه دیرزمانی در
خف���ا و دخمهه ��ا و گوره ��ای زیرزمینی به تعلی ��م و تبلیغ آیین
خ���ود میپرداختند ،چون اجازۀ اظهار و ظهور یافتند ،ابتدا در
باسیلیكاهای رومی بساط عبادت گستردند و سپس كلیسای
خویش را بر ساختار باسیلیكا بنا كردند (گاردنر.)224 ،1384 ،
دیگ ��ر پیآمد نا گزیر ظهور مسج ��د در دیگر سرزمینها ،سر
برآوردن افزودهه ��ای تازه در ساختار مسجد ب ��ود (هیلنبرند،
 ،)45 ،1387ک ��ه نه تنها مسجد هر سرزمی ��ن اسالمی را از دیگر
سرزمینه ��ا ممتاز کرد ،بلکه به نخستی ��ن مسجد نیز راه یافت
و دیگ ��ر از آن مسج ��د بیپیرای ��ۀ پیامبر(ص) نشانی ب ��از نماند.
از می ��ان آن افزودهه ��ا ،محراب و گنب ��د روی آن و نیز ایوان در
مساجد ایرانی نمود بیشتری دارند.

-2نخستین مسجدها در ایران
برپای ��ۀ گزارشه ��ا ،درآغ ��از از ساختمانهای بر ج ��ای ماندۀ
معم ��اری ایرانی برای ،برپایی مسجد بهرهگی ��ری شد (جدول.)1

منبع
(گدار،1367 ،1-
179و )180و (پیرنیا،
)268 ،1387

آتشکدۀ
استخر

مسجد جامع
استخر

(آپمپوپ)1128 ،1387 ،

آتشکدۀ
دختر
دارابشاه

مسجد سنگی
داراب

(پیرنیا )300 ،1387 ،و
فرصتالدوله شیرازی
در «آثار عجم»( ،فرصت
شیرازی)97 ،1314 ،

مسجد

(آپم پوپ)1451،1387 ،
به نقل از pedersen
in (Encyclopedia of
Islam, III, p.319

مسجد الثور
قزوین

دایرهالمعارف مصاحب،
مدخل قزوین
(آپم پوپ)1157،1387 ،

ایوان کاخ
کسری
تیسفون
بنایی پیش
از اسالم در
قزوین

مسجدجامع
شبستان
هشت گوشۀ نطنز
آتشکده نطنز

پیرنیا به نقل از (ا کبری،
)107 ،1390

بتخانهای در مسجد جامع
حصار بخارا بخارا

(نرشخی)67 ،1363 ،
که ذکر کرده در سال 94
هـ.ق .چنین شد.

ویرانههای مسجدی
هزاره نزدیک گنبددار
بخارا

(هیلنبرند)95 ،1387 ،
و (آپ پوپ،1387،
)1169 ،1159 ،1158

ابوالقاسمی(،)55،1384یکیازدالیلآسانیاینتغییر کاربریرادر
ایران،سوگیریویژۀبناهایپیشازاسالمدراینسرزمینمیداند.
برخ ��ی مسجده ��ا در ایران ب ��ا دگرگون ��ی چهارتاقیها پدید
آمدن ��د (تصویر ،)3اما عکس آن هم ��واره درست نیست و نباید
ب ��ا دیدن چنی ��ن تهرنگی در هر مسج ��د ،پای ��ۀ آن را از آتشکده
دانست (پیرنیا 235 ،1387 ،و  .)236افزون بر نقش سیاسی-
اجتماع ��ی مسج ��د در جنگ و داوری و رایزن ��ی و آموزش ،نماز
جماع ��ت نسب ��ت ب ��ه نیای ��ش ف ��ردی در آیی ��ن زرتش���ت کالبد
بزرگت ��ری میخواس ��ت .اقتدا به ام ��ام جماعت در ت���راز باالتر و
تشکی ��ل گست ��ردۀ صف اول نی ��ز در فضای مح���دود چهارتاقی
ً
ممکن نبود .پ ��س بسیاری از چهارتاقیها ذات���ا نمیتوانستند
مسج ��د شوند( 13ا کبری .)1390 ،نسبت فضاهای باز و پوشیده
نی ��ز در مسجد پیامب ��ر(ص) با آتشکدهه ��ای ساسانی متفاوت
ب ��ود .در آن مسج ��د ،فض ��ای ب ��از در میان ��ه نب���ود ،در حالی که
در آتشکدهه ��ا فضای ب ��از به معنی واقع ��ی میانسراست (زرگر و
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همکاران.)72 ،1386 ،
شبست ��ان ست ��وندار ایرانی نی ��ز مدت ��ی دستمایۀ ساخت
برخ���ی مساج ��د نخستین شد (ج ��دول .)2مسجد بص ��ره ،این
شهر باستان ��ی در دل ایرانشه ��ر ساسانی( 14محم ��دی،1379 ،
 ،)399ب ��ا الهام از شک ��وه ویرانههای هخامنش ��ی ،نشانهای از
سلط ��ۀ حکومت مرک ��زی بر قبایل سرکش ع ��رب شد (آپمپوپ،
 .)1128 ،1387مسج ��د کوف ��ه در سرزمی ��ن بهقب ��ادات 15پن ��ج
س���ال پ ��س از آن بازس ��ازی شد و ب ��ه روایت طب ��ری ،سرمعمار
غیرمسلم ��ان آن که پیشتر برای آخری ��ن شاه ساسانی نیز کار
ک���رده ب ��ود (آپمپ ��وپ ،)1129 ،1387 ،سرستونهای ��ی به شیوۀ
تختجمشید در آن به کار برد (هیلنبرند.)68 ،1387 ،
از س ��وی دیگر ،کوف ��ه و بص ��ره سرش ��ار از پارسیزبانان بود
(آذرن ��وش .)123-121 ،1387 ،پس ساخ ��ت مساجد ستوندار
و تیرپ ��وش در ای ��ن دو شهر ن ��ه رویدادی اتفاق ��ی ،بلکه به باور
تالبوترای ��س ( )25 ،1375ب ��ا طرحی ایرانی اس ��ت (تصویر.)4
این سبک در سدههای پسین به نواحی سردسیر و کوهستانی
محدود شد (پیرنیا )292 ،1387 ،و سرنوشتی همانند معماری
ً
تختجمشی ��د داش ��ت ،ک ��ه در تمام ای ��ران رواج نیاف ��ت .مثال
مسج ��د جامع اصفهان ابتدا دارای سق ��ف تخت تیرپوش بود
(گالدیری ،)44 ،1355 ،که در سدههای بعد تغییر کرد.
گذشته از گفتگو و جستوجو دربارۀ باستانی یا نوساز بودن
مساجد نخستین ،در آن زمان نمونههای بیشتری از چهارتاقی
ی���ا ای ��وان ساسانی برپا بود .پ ��س معمار ایران ��ی از این الگوهای
پیشینی ��ان در هندس ��ۀ مسج ��د بهره جس ��ت .برای نمون ��ه ،اثر
چهارتاقی بر ذهن و عمل ایرانیان شبستان مسجد را پدید آورد،
ک���ه حاصل تکرار سادۀ آن طرح واح ��د در زمینهای کثیر بود .به
دنب���ال آن ،هر کهنالگو ،هندسه و سازم ��ان فضایی و حرکت را
نیز به همراه آورد .چنین است که تهرنگ شبستان ،چهارتاقی و
ایوان در مساجد نخستین فراوان است.
دستاورد سترگ ای ��ن تجربهها برای ایرانیان ،امکان تصور
کارک���ردی ت ��ازه در کالبده ��ای بومی و که ��ن بود که ب ��ه کاربرد
بسی ��اری از اندامهای معماری کهن ای ��ران در مساجد ایرانی
انجامی ��د .اما آنچه پیشینه نداش ��ت ،همنشینی هندسی این

اندامه ��ا در کنار هم بود ک ��ه در سامانهای ت ��ازه با نام مسجد
ایران ��ی رخ داد .معم ��اران ایران ��ی در گامهای ل���رزان نخستین
خ ��ود ،توانای ��ی هندس ��ه ،فضاه ��ا و اندامهای معم���اری کهن
ایرانی را در کالبد تازۀ مسج ��د میآزمودند و بعدها ،کوشیدند
درس ��ی را که از این آزمایشه ��ا آموخته بودند ،در گونۀ مسجد
ایرانی پس دهند.

تصوی���ر -3مسجد جامع ایزدخواست در سال  1320به نقل از سیرو ( .)71 ،1359چهارتاقی
کهن با رنگ تیره نمایان است .سوی شمال رو به باالست و مقیاس لحاظ نشده است.
جدول  -2شماری از نخستین مساجد ستوندار و تیرپوش ایرانی.

نام مسجد

منبع

مسجد بصره

(آپمپوپ)1128 ،1387 ،

مسجد کوفه

(آپمپوپ )1129 ،1387 ،به نقل از ابن
جبیر در قرن ششم

مسجد جامع
نیشابور

(شرودر )1158 ،1387 ،به نقل از
ابوعلی علوی

نخستین مسجد
جامع اصفهان

(گالدیری)44 ،1355 ،

تصویر  -4از راست :پالن تاالر صدستون تخت جمشید ،مسجد بصره و مسجد کوفه در سدۀ نخست هجری (تاالر به نقل از اریک اشمیت برگرفته از (پیرنیا ،)75 ،1386 ،مسجدها به نقل
از هیلنبرند ( .)469 ،1387جهت و مقیاس لحاظ نشده است.
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 -3گونهه���ای بنیادین هندس���ی در مساجد
ایران
ب ��ر پایۀ معماری بومی و با آموختن از تجربههای نخستین،
ه���ر گوش ��ه از ایران گون� �های از ساخت و پرداخت ��ی از هندسه را
فراخور مسجد خویش یافت .یک گ ��روه شبستان و رواق ،دیگر
گ���روه گنبدخانه و گروهی دیگر ایوان را گاه با حیاط و گاه بدون
آن ب ��ه کار ب ��رد .بعدها هر گروه از گروهه ��ای دیگر نیز وام گرفت،
بیشت ��ر با برداشت ��ن بخشهای ��ی از شبستان موج ��ود و برپایی
16
ایوان و گنبدخانه در آن و یا افزودن شبستان به دیگر فضاها.
ای ��ن دگرگونیه ��ای بع ��دی ممک ��ن اس ��ت گونهشناس ��ی
مساج ��د ایرانی را دشوار س ��ازد .اما اغلب ،ان ��دام اصلی مسجد
پذی���رای مح ��راب اصلی ب ��ود و نمازخان ��ۀ امام مسج ��د را معین
میکرد .17روشن است که هر گونه از فضا نیز اثر کیفی متفاوتی بر
نمازگزاران میگذاشت .پس با یاری از این نکته که محراب کهن
و اصل ��ی مسج ��د در کدام اندام آن ج ��ای دارد ،میتوان آن سه
گونۀ بنیادین را تا حدودی بازشناخت.
 -1-3مساجد شبستانی
مسجده ��ای شبستان ��ی ای ��ران در کیفیت یکرن ��گ فضای
سرپوشی ��دۀ مسجد و نوع ارتباط آن ب ��ا حیاط ،همانند مسجد
پیامبرند .این مساجد ،شبستانهایی ستوندار با دهانههایی
براب���ر و پوشی ��ده با طاق آهن ��گ دارند ،كه در ی ��ك یا چند سوی
حیاطی گرد آمدهاند.
برپای ��ۀ تجربهه ��ای پیشی ��ن نیا ک ��ان ،ط ��اق گه ��وارهای
ب���ه گون� �های شایست ��ه در ساختم ��ان شبستان مسج ��د به کار
رف���ت (آزاد 18.)414 - 404 ،1384 ،در بسی ��اری از مناط ��ق ای ��ران
ساختمای� �های جز خشت و گل نب ��ود ،پس ستونهای چوبی و
سنگ ��ی و سقفهای تخ ��ت و تیرپوش تجربه ش ��ده در مساجد
ست���وندار کن ��ار گذاشته شد (تصوی ��ر  )5و ب ��ا طاقهای آهنگ
متک ��ی بر دیوار/طاقه ��ای ستبر خشتی ،شبستان ��ی پدید آمد
ک���ه در پایین و بر زمینه ،یکرنگ و یکسان ،و در باال و بر آسمانه،
جهتدار و قبلهنشان بود (تصویر  )6و (جداول3و.)4
نم ��ای حی ��اط حاص ��ل از ای ��ن شبستانها ،نمای ��ی سراسر
ط���اقدار است ک ��ه در آنها دی ��د در امتداد هر ط ��اق آهنگ سیر
میکند ،و در سای ��ۀ رازآلود انتهای هر طاق محو میشود .بنا به
طبیعت جه� �تدار طاق آهن ��گ ،همواره طاقه ��ای ِقبلی را در
امتداد جهت قبله و به تع ��داد فرد ساختهاند و گاه برای تأ کید
�راب قبلهنما ،طاق آهن ��گ منتهی به مح ��راب را
بیشت ��ر ب ��ر مح � ِ
بلندتر و یا با دهانۀ بزرگتر پرداختهاند.
جنبش ابومسلم خراسانی در سدۀ دوم نیز روند ساخت این
مساجدراشتاببخشید.ویپساز پیروزیدستور دادمساجدی
ب���ا حیاطی بزرگ در میان و شبستانهای متعددی پیرامون آن
بسازند که در آن دهانۀ محراب و دهانۀ ورودی از دیگر دهانهها
بزرگت ��ر بود .چنین طرح ��ی همانند طرح خزان ��ۀ تخت جمشید،
حیاطی در وسط دارد و شبستانهای ستوندار (ستاوند) دور آن

میگردد (ا کبری ،)112 ،1390 ،همانند مسجد جامع نیشابور کهن
(گردی ��زی )266 ،1363 ،و مسج ��د مرو (اصطخ ��ری.)259 ،1927 ،
از سدهه ��ای چه ��ارم و پنج ��م هج ��ری شبستانهای���ی ب���ا
طاقه ��ای گنب ��دی رواج یاف ��ت ک ��ه میتوان ��د ب���ر جرزهای���ی با

تصوی���ر  -5شک���ل کل���ی یک شبست���ان با پوش���ش تخت که ای���ن نوع پوشش دس ��ت کم از
تاالرهای تخت جمشی���د پیشینه دارد .همانند مسجدهای پرذله ابیانه ،ترزجان و نبادک
ی���زد ،مالرست���م و معزالدی���ن مراغه ،مهرآب���اد و گزاوش و کب���ود بناب ،میان ��دوآب و خوانسار
(پیرنیا292 ،1387 ،و.)293

تصوی���ر  -6شک���ل کلی ی���ک شبستان با پوش���ش طاقهای آهنگ ،همانن ��د مسجد جامع
فهرج و تاریخانۀ دامغان.
جدول  -3شماری از مساجد شبستانی نخستین و پایدار.

نام مسجد

منبع

مسجد جامع فهرج

پیرنیا ()254 ،1387

تاریخانۀ دامغان

(حاجیقاسمی)76 ،1383 ،1-

مسجد جامع عتیق شیراز (شرودر)1156 ،1387 ،
مسجد جامع نایین

(حاجیقاسمی)108 ،1383 ،3-

جدول  -4شماری از مساجد شبستانی نخستین و دگرگون شده (با ایوان و یا گنبد).

نام مسجد

منبع

مسجد جامع عتیق شیراز

شرودر()1156 ،1387

ساختمان نخستین
مسجدجامع اصفهان

مجموعه کاوشهای
گالدیری (بیتا)

ساختمان نخستین
مسجدجامع اردستان

باقر آیتاهللزاده
شیرازی()17 _14 ،1359
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ستب ��رای کمتر استوار ش ��ود (تصویر .)7ای ��ن دگرگونی ،بزرگترین
تح���ول سازهای از ابت ��دای کاربرد طاق در ای ��ران پیش از اسالم
تا پای ��ان عمر طوالنی معماری سنتی بود .تعدادی از کهنترین
ای���ن طاقها در گوشۀ جنوبی مسج ��د جامع اردستان و مابین
ایوانه ��ای جنوبشرقی و شمالشرقی مسجد جامع اصفهان
یافت شدهاند (شرودر.)1235 ،1387 ،
از نظ ��ر هندسی ،چهارتاقی و گنبد سازگ ��ار با آیین زرتشتی،
هندس� �های مرکزگرا و معطوف به آسم ��ان دارد ،اما ذات مسجد
سوگراس ��ت و دل به قبل ��ه میسپارد .کشیدگ ��ی صفهای نماز
نی���ز مستلزم فضایی بزرگتر از یک چهارتاق ��ی بود ،پس با تکثیر
چهارتاقیه ��ا در کن ��ار یکدیگ ��ر ،ه ��م هندس ��ۀ مرکزگ ��رای آن به
هندس� �های سوگرا تبدیل و هم این واحدهای ساختاری از نظر
سازهای به یکدیگر متکی و پایدار شد.

یافت ،یا ساختمانهایی ایواندار همانند خانه ،کاخ و مانند
آن بودن ��د ،ی ��ا ب ��ه گفت ��ۀ پیرنی ��ا ( )154 ،1386و ()269 ،1387
گون� �های ایوانهای تکی بودند که ب ��ه گیری(ایوان تابستانی)
شه ��رت داشتند .کار ب ��رد ایوان در ایران پی ��ش از اسالم بیشتر
غیرمذهب ��ی ب ��ود (هیلنبرند ،)95 ،1387 ،ام ��ا بهتدریج کاربرد

 -2-3مساجد گنبدخانهای
گذشته از مواردی در بخش  3که چهارتاقیهای موجود به
مسجد تبدیل شد ،در تعدادی از مساجد تنها از پایۀ آتشکدهای
برجایمانده برای برپایی مسجدی گنبدخانهای استفاده شد،
مانن ��د مسجد جام ��ع سمنان ،مسجد جام ��ع بروجرد و مسجد
جامع اردبیل .در حالت کلی ،هنگام برپاداشتن گنبدخانه ،یکی
از دیوارهای آن جایگاه محراب قرار گرفت و بدینسان مساجد
گنبدخانهای پدید آمدند (جدول.)5
پی ��ش از فرا گی ��ری ط ��رح چهارایوان ��ی در ای ��ران ،ساخ ��ت
گنبدخانهه ��ای تک ��ی پیشینه داش ��ت .گذشت ��ه از گنبد جبلیه
در کرم ��ان 19،گنب ��د نظامالمل ��ک مسجد جامع اصفه ��ان نیز به
گواه ��ی آثار برجایمانده بر بدنۀ ستونهای آن ،در ابتدا چنین
بودهاس ��ت (گالدی ��ری ،بیت ��ا )22 ،و (گالدی ��ری .)42 ،1355 ،به
روزگ ��اران شم ��اری از مصاله ��ای گنبدخان� �های نی ��ز ب ��ه مسجد
تبدیل شدهاند مانند مسجد برسیان اصفهان (شرودر،1387 ،
 .)205همی ��ن ذات یکه و خودبسنده موجب شد که آندره گدار
(18 ،2-1367و33و34و108و113و )121ن ��ام مسجد-کوش ��ک یا
20
مسجد کوشکی را برای این دسته از مساجد برگزیند.
از دیدگاه هندسی ،ذات گنبدخانه سو ندارد و مرکزگراست،
ام���ا از آنج ��ا ک ��ه فضایی پوشی ��ده و بیست ��ون پدید م� �یآورد،
نیا ک ��ان با ساخت این گون ��ه مساجد ،از آن ب ��رای برپایی نماز
بهره گرفتن ��د .در مقایسه با ایوان ،گنبدخانه به دلیل پوشش
کامل فضا از چهار طرف ،استعداد بیشتری برای مسجد شدن
داشت و در مقایسه با کیفیت یکنواخت و گسترندۀ شبستان،
یگانه و مرکزگ ��را مینمود (شکل .)8بنابرای ��ن در فضای درونی
گنبدخانه ،نق ��ش محراب از نظر هندس ��ی تعیین کننده است
و ب���دون آن تشخیص سوی قبله دشوار خواهد شد .از این رو،
گنب���د و محراب به هم پیوستند و «گنبد روی محراب» به یکی
از رایجترین اندامهای معماری مساجد تبدیل شد.

تصوی���ر  -7شک���ل کلی یک شبستان ب���ا پوشش طاقهای گنب���دی ،همانند شبستانهای
مسجد جامع اصفهان.

 -3-3مساجد ایوانی
آن ایوانه ��ای پیشگفته در بخ ��ش  3که به مسجد تغییر

تصوی���ر  -8حضور گنبدخان���ه در مسجد ایران���ی کیفیت بدون جهت مسج ��د شبستانی را
تغیی���ر داد و فضایی مرکزگرا ب���ه وجود آورد .این مرکزگرایی در عی���ن حضور محراب به عنوان
نماد سوی قبله به آن کیفیتی دوگانه بخشید.
جدول  -5شماری از مساجد گنبدخانهای.

نام مسجد

منبع

مسجد جامع بروجرد (پیرنیا( )267،1387،شرودر،1387،
)1205
مسجدجامع گلپایگان (پیرنیا( )267،1387،شرودر،1387،
)1205
پیش از گسترش
مسجدبرسیاناصفهان (شرودر)1205،1387 ،
مسجدجامع ابرقو

(گدار )226 ،1367 ،و
(حاجیقاسمی)117 ،3_1383

مسجد جامع قزوین

(پیرنیا)279 ،1387 ،

گنبدخانۀ دوازده
امام یزد

(پیرنیا)279 ،1387 ،

مسجد جامع نطنز
پیش از گسترش

(گدار )259 ،1367 ،و
(حاجیقاسمی)117 ،3_1383

مسجد(ا کنون
مدرسه)حیدریهقزوین

(گدار 18 ،2_1387 ،و  25و )27
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ای���وان چن ��ان در مساجد ای ��ران پسند افتاد ک ��ه در سدههای
بعد ،یکی از گونههای مسجد ایرانی شد (جدول.)6
پیرنیا ( )269 ،1387بیان میکند که «سه بر آن دیواربست،
و یک بر آن باز بوده است .ا گر درگاهی در دیوار رو به قبلۀ آن باز
بوده ،به سادگی آن را میبستند تا محراب جای آن را بگیرد».
پس از نظر هندسی ،ایوان «تهرنگ درخوری برای برگزاری نماز
داشته است» .این تجربهها قابلیتهای ایوان را برای برپایی
نماز نمایاند و انگیزهای ب ��رای ساخت گونهای تازه از مساجد
در ای ��ران ش ��د .مساجدی ک ��ه در آنها محراب اصل ��ی در ایوان
ج���ای دارد و ذات جهتنم ��ای ای ��وان و مح ��راب جایگرفت ��ه
در انته ��ای آن ،س ��وی قبل ��ه را نش ��ان میده ��د( 21تصوی ��ر.)9
ً
ای ��ن گونه مسجده ��ا از یک تا چهار ای ��وان دارند و معموال
شبستانهایی این ایوانها را به هم میپیوندد .از این میان،
مسج ��د دو ایوان ��ی در خراسان بیشت ��ر پا گرفت .ام ��ا خراسان
بزرگ ،م ��رز شرقی ای ��ران و نخستین سرزمین بر س ��ر راه هجوم
22
مغول بود و بسیاری از مساجد دو ایوانی آن از میان رفت.

 -4کنشهای سه گونۀ بنیادین هندسی
پ ��س از پدیدار شدن س ��ه گونۀ بنیادی مسج ��د در ایران،
دو گرای ��ش شکل گرفت .در یک ��ی کشش به تداوم ساخت این
سه گونه ادامه یافت و کارآمدی و اصالت و نیاز به این گونهها
سبب ادامۀ ساخت این مساجد حتی تا روزگار کنونی شد .در
گرایش دیگ ��ر ،کششی نامحسوس به همگرای ��ی این گونهها پا
گرف���ت و نشانههای کمرنگی از آن را میتوان در برخی مساجد
کهن و بنیادین دریاف ��ت .مانند مسجدجامع نایین که بلندتر
و پهنتر شدن میانوار شبستانها و ایجاد طاقهای گنبدی
روی محراب نش ��ان از آمادگی هندسۀ مسجد شبستانی برای
همگرایی با گونههای دیگر داشت.
 -1-4گرایش به جدایی
گرایشی که به تداوم این گونهها چشم داشت و گاه اندک
تصرف ��ی را مج ��از میداش ��ت .ای ��ن گرای ��ش به جدای ��ی ،پیامد
اصال ��ت آن سه گونۀ بنیادی ��ن بود (ج ��داول7و8و .)9گذشته
از آن ،ه ��ر ک ��دام از ای ��ن س ��ه گون ��ه در ابت ��دا ب ��ر پای ��ۀ پاسخ به
نیازهایی پدید آمده بودند که هر جا آن نیازها اولویت داشت،
ً
ب���ه سادگی زمینۀ ساخ ��ت آنها نیز فراهم ب ��ود .مثال هر یک از
ای���ن سه گونه گزینۀ مناسبی برای ساخت مساجد کوچک در
سدهه ��ای بعدی به شمار میآم ��د و در اقلیم سرد نیز این سه
گونه با حذف حیاط به حیات خود ادامه دادند.
 -2-4همگرایی هندسی
ای ��ن گرایش نظ ��ر به همگرای ��ی و همنشینی ای ��ن گونهها
داش ��ت که حاص ��ل آن بهرهگیری از خوبیه ��ای همۀ گونهها
در کنار یکدیگر بود .این همگرایی اما از آنجا که کاری تازه در
کالب ��دی تازه بود ،تنها از راه تجربه میسر میشد .بدینترتیب

شم ��اری از مسجدهای شبستانی ای ��ران در عمل به کارگاهی
ب ��رای این تجربه تبدیل شد که برخی از آنها گاه تا چند سده

تصوی���ر  -9حضور ای���وان در مسجد ایرانی ،کیفیت بدون جهت مسج ��د شبستانی را تغییر
داد و فضایی خطی و جهتدار رو به قبله را پدید آورد.
جدول  -6شماری از مساجد ایوانی کهن.

نام مسجد

منبع

مسجد جامع تبریز

(شرودر)1157 ،1387 ،

مسجد جامع ارگ بم

(شرودر)1157 ،1387 ،

مسجد جامع زرند

(شرودر)1205 ،1387 ،

مسجد جامع نیریز

(گدار)326 ،1367 ،

مسجد بامیان افغانستان

(زرگر)66 ،1386 ،

مسجد جامع فردوس

(زرگر)74 ،1386 ،

مسجد جامع قائن

(زرگر)74 ،1386 ،

مسجد فریومد

(هیلنبرند)491 ،1387 ،

مسجد جامع ملک زوزن

(زرگر)77 ،1386 ،

مسجد جامع گناباد

(زرگر)74 ،1386 ،

مسجد جامع هرات

(هیلنبرند)493 ،1387 ،

مسجد جامع سنگان

(زرگر)78 ،1386 ،

ج���دول  -7شم���اری از مساج���د شبستان���ی پسی���ن (ساخت���ه ش���ده پ ��س از مسجدجامع
اصفهان).

نام مسجد

منبع

مسجد وکیل شیراز

(حاجیقاسمی)132 ،1 _1383

مسجد مشیرالملک شیراز

(حاجیقاسمی )110 ،3 _1383

مسجد نصیرالملک شیراز

(حاجیقاسمی)118،3_1383

مسجدسیدعزیزاهلل-بازار (پیرنیا)295 ،1387 ،
تهران
مسجد میرزا موسی-بازار (پیرنیا)295 ،1387 ،
اصفهان
مسجد بزازها -بازار
اصفهان

(پیرنیا)295 ،1387 ،
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به ط ��ول انجامید (تصویر  .)10در ای ��ن راه ،کهنالگوهایی نیز
معماران را ی ��اری داد ،مانند ایوان منتهی به گنبدخانه و نیز
میانسرای چهارایوان ��ی .مسجدجامع اصفهان ،مسجدجامع
اردستان ،مسجدجام ��ع گلپایگان و شماری دیگر از مساجد،
جایگ ��اه چنی ��ن کارگاههایی شدن ��د که دست ��اورد آن مسجد
چهارایوانی گنبددار یا مسجد ایرانی بود .با برآمدن تدریجی
ای���ن مساجد بود که مساجد دیگری نی ��ز از ابتدا با این طر ح
ساخت ��ه ش ��د .از می ��ان ای ��ن کارگاهه ��ا ،تجرب ��ۀ مسجدجامع
اصفه ��ان ک ��ه از سدۀ پنج ��م آغاز ش ��د ،برای تحلی ��ل موردی
فرآین ��د همگرای ��ی و پیجویی آن س ��ه گونۀ بنی ��ادی برگزیده
شده است.

-5کارگ���اه همگرای���ی :پیجوی���ی س���ه گون���ۀ
بنیادی در مسجدجامع اصفهان
ب ��ه گواه ��ی کاوشه ��ا (گالدی ��ری ،بیت ��ا ،)2 ،جایگ ��اه
مسجدجام ��ع اصفهان پیشینهای پیش از اسالم دارد .مسجد
نخس ��ت آن نی ��ز در س ��دۀ سوم با اص�ل�اح سوی قبل ��ه بازسازی
ش���د (المافروخ ��ی ،بیت ��ا )84 ،و (گالدی ��ری )155 ،1370 ،و پایۀ
هم���ۀ دگرگونیهای بع ��دی قرار گرف ��ت .در ادام ��ه ،فرآیند این
دگرگونیه ��ا و برآیند هندسی حاص ��ل از آنها با محوریت حیاط
مسجد و شبستان کهن آن بررسی میشود.
 -1-5فرآیند تاریخی کارگاه همگرایی
آغاز بر بنیاد شبستانی :در بازسازی سدۀ سوم 262 ،طاق
و  355پایۀ آجری مدور در مسجد ساخته شده بود .میانسرای
ج ��دول  -8شم���اری از مساج���د گنبدخانهای پسی���ن (ساخته شده پ���س از مسجدجامع
اصفهان).

نام مسجد

منبع

مسجد کبود تبریز

(حاجیقاسمی)56،1 _1383

آن  18دهان ��ه در  15دهان ��ه ط ��اق داش ��ت ک ��ه پهن���ای دهانۀ
طاقه ��ای محور قبل ��ه از دیگر دهانهها بیشتر ب���ود (گالدیری،
بیت ��ا .)11-4 ،این مسجد شبستانی ،سقفی مسطح از تیرهای
چوب ��ی داش ��ت (گالدی ��ری .)44 ،1355 ،در سدهه���ای چهارم
و پنج ��م ی ��ک ردیف ست ��ون سازگار ب ��ا دهانهه���ای شبستان و
ب ��ا مقط ��ع شبدری ب ��ه نماه ��ای میانس ��را افزودن���د (گالدیری،
بیت ��ا14 ،و45و .)50-49ای ��ن «مسج ��د آدینۀ ب���زرگ نیکو» 23تا
میانههای س ��دۀ پنجم مسجدی شبستانی ب���ود و پس از آن،
کارگاه تجربههایی تازه شد (تصویر.)11
برپای ��ی گنبدخانه در شبستان :دو گنب ��د با اندک فاصلۀ
زمان ��ی از یکدیگر در مسجد برپا شد .گنب ��د جنوبی «بیانیهای
از ق ��درت شاهانه یا سلطانی ب ��ود ،که بیمقدمه و نا گهانی ،در
مسج ��دی کهن ��ه و ویرانه فرو افت ��اد» (گراب ��ار ،)105 ،1388 ،و با
برداشتن چند ستون از شبست ��ان جنوبی ،گنبدخانهای جدا
از شبست ��ان مجاور و از چه ��ار سو باز برپاش ��د (گالدیری ،بیتا،
 .)22ای ��ن گنبد ت ��ازهوارد تا س ��دۀ هشتم به شبست���ان اطراف
خ ��ود نپیوست (گالدی ��ری .)19 ،1370 ،گنب ��د شمالی در آغاز به
بناهای دیگ ��ری -مانند دولتخانۀ سلجوق ��ی -وابسته بود و
پ ��س از ویرانی آن بناه ��ا به مسجد پیوس ��ت (گالدیری،1370 ،
22و26و34و .)90در واق ��ع مسجدجام ��ع اصفه���ان ب���ه عنوان
مسج ��د دارای یک گنبد است و ب ��ه عنوان بنای برجایماندۀ
هزارسال ��ه دارای دو گنب ��د .راست ��ای حاص ��ل از ای���ن دو گنبد،
راستای قبله را در مسجد تقویت میکند (تصویر.)12
پیدایش ایوان در میانسرا :در مرحلۀ بعد ،بر پایۀ کاوشها
و گزارشهای گالدیری (بیتا) و ( )1370نخست ایوان جنوبی
در براب ��ر گنب ��د جنوبی برپا شد و تا مدتی حت ��ی با شبستان دو
سوی خ ��ود اتص ��ال نداش ��ت (تصوی ��ر .)13سپ���س ایوانهای
شرق ��ی و غربی همزمان با یکدیگ ��ر و در برابر هم ساختهشدند

مسجدشیخلطفاهللاصفهان (حاجیقاسمی)124 ،1 _1383
جدول  -9شماری از مساجد ایوانی پسین (ساخته شده پس از مسجدجامع اصفهان).

نام مسجد

منبع

مسجد جامع کرمان

(حاجیقاسمی)70 ،3 _1383

مسجد علیشاه تبریز

(آپمپوپ)1262 ،1387 ،

مسجد جامع نیشابور جدید (حاجیقاسمی)138،3_1383

تصویر  -10گنبدخانه و ایوان عناصر معماری ایرانی بودند که در شبستان مسجد نشستند
و شماری از ستونهای آن را برچیدند.

تصوی���ر  -11بنی���اد شبستانی مسجد جامع
اصفه���ان در میانههای سدۀ پنجم .در این
بازنگاری و بازنگاریه ��ای بعدی که از روی
نقشهه���ای این مسجد(گالدی ��ری ،بیتا) و
(گالدیری )1370 ،انجام شده ،سوی شمال
رو ب���ه باالس���ت و مقی ��اس لح ��اظ نش ��ده
است .خط���وط نامنظم پیرامونی ،محدودۀ
کنونی مسجد را نشان میدهد.

تصویر -12همگرای���ی گنبدخانه و شبستان
در مسج���د جام���ع اصفه ��ان از میانههای
سدۀ پنجم تا سدۀ هشتم.
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که ای ��وان شرقی نیز همانند سلف جنوبی خ ��ود در آغاز جدا از
شبستان ب ��ود (تصویر .)14ایوان شمال ��ی آخرین ایوان افزوده
ب���ه مسجد است و در آغ ��از سدۀ ششم بود ک ��ه این مسجد به
ساختار اولیۀ چهارایوانی خود دست یافت.
 -2-5برآیند هندسی کارگاه همگرایی
نظ ��ام شبستانه ��ا و تناسبات میانس ��را ،بازماندگان بنیاد
شبستانی این مسجدند .دو س ��ده جدایی گنبدخانۀ جنوبی
از بست ��ر شبستان ��ی اط ��راف ،اصالت ای ��ن دو گون ��ۀ هندسی را
مینمایان ��د و نش ��ان میدهد که سازگاری ای ��ن دو در مسجد،
فرآین ��د دش ��وار و بیسابق� �های ب ��وده اس ��ت .در ای ��ن می ��ان،
کهنالگ ��وی ایرانی ایوان منتهی به گنبدخانه ،به سازگاری دو
گون���ۀ ایوان و گنبدخانه شتاب بخشی ��د .ایوانهای جنوبی و
شرقی در ابتدا مدتی با شبستان پیرامون خود بیگانه بودند و
گون���ۀ ایوان نیز پس از مدتی تأمل ب ��ه شبستان پیوست .البته
همگرای ��ی کامل مسجد ایوانی و مسج ��د گنبدخانهای را باید
چند سده بعد و در مسجد گوهرشاد مشهد به تماشا نشست،
که محراب آن انتهای ایوان است و زیر گنبد.
کهنالگ ��وی میانسرای چهار ایوانی نی ��ز در معماری ایران
پیشین ��ۀ درازی داش ��ت ،ام ��ا نتوانس ��ت همچ ��ون گنبدخان ��ه
و ای ��وان نا گه ��ان ب ��ر شبستان مسج ��د بنشیند و سپ ��س با آن
سازگ ��ار ش ��ود .برپایی گنبدخان ��ه و ایوان جنوب ��ی در راستایی
ک���ه از مرکز حی ��اط میگذشت ،آغ ��ازی بر شکلگی ��ری تدریجی
ای���ن کهنالگو در صح ��ن این مسجد بود که ب ��ا برپایی گام به
گ���ام ایوانه ��ا ادامه یاف ��ت .ساخت ایوانه ��ای شرقی و غربی
در میان ��ۀ میانس ��را و روی ��اروی هم ،ب ��رای نخستین ب ��ار پس از
ایوان جنوبی ،محوری تازه را غیر از محور قبله و عمود بر آن بر
میانس ��رای مسجد تحمیل کرد ،چن ��ان که دیگر ساخت ایوان
دراز شمال ��ی روب ��روی ایوان جنوب ��ی نا گزیر ش ��د .این ضرورت
ت���ا آنجا پی ��ش رفت که ای ��ن واپسی ��ن ایوان ،کشش ��ی شگفت
به س ��وی گنبد شمال ��ی یافت .گوی ��ی بخواه ��د همانند ایوان
رویاروی خود به گنبدخانهاش برسد ،و نتواند (تصویر.)15
به این ترتیب ،سه گون ��ۀ بنیادین هندسی در این مسجد
سه سده در کار همگرایی و سازگاری بودند ،تا هندسۀ مسجد
ایران ��ی را پدی ��د آوردند .این مسجد «مث ��ل مسجد شاه نیست
ک���ه خ ��ود فینفسه طراح ��ی معم ��اری درخشانی باش ��د» بلکه

«موفقی ��ت مسج ��د اصفه ��ان چیرگ ��ی خ ��ود شکلهاست» که
«قابلی ��ت انعط ��اف و انطب ��اق آنه ��ا ب ��ه راست���ی ستایشانگیز
اس ��ت» (گرابار .)116 ،1388 ،هرچن ��د ،از تجربۀ کارگاهی مسجد
جام ��ع تا شاهکار جاودانی مسجد شاه ،نه چند قدم ،که هنوز
چند قرن فاصله است.

ت����ص� ��وی� ��ر -13ه� �مگ ��رای ��ی
گ��ن �ب��دخ��ان��ه و ای� � ��وان در
مسجد ج��ام��ع اصفهان
در انتهای س��دۀ پنجم با
بهرهگیری از کهنالگوی
ای���� � � � � ��وان م � �ن � �ت � �ه� ��ی ب ��ه
گنبدخانه.

تصویر -14همگرایی ایوان
و ش �ب �س �ت��ان در مسجد
ج��ام��ع اص �ف �ه��ان و آغ��از
ش��ک �لگ �ی��ری ک�ه�نال�گ��وی
میانسرای چهارایوانی در
ابتدای سدۀ ششم.

ت���ص ��وی ��ر -15ش��ک �لگ �ی��ری
ط � � ��رح اول� � �ی�� ��ۀ م �س �ج��د
ای��ران��ی در مسجد جامع
اصفهان ،برآیند هندسی
ه�� �مگ� ��رای� ��ی س � ��ه گ ��ون ��ۀ
بنیادین مسجد در ایران.

نتیجه
رمز پایایی و پایندگی معماری ایرانی در پویایی و پویندگی
آن اس ��ت .معماریهایی که توان همراهی و همگامی با زمانه
و زمینههای اندیشه و باور مردمان را ندارند ،در روزگار خویش
متوق ��ف میشون ��د و ب ��ه تاری ��خ میپیوندند 24.مسج ��د ایرانی
نی���ز که از حلول روح روحانی مسج ��د در جان جانانۀ معماری
ایران ��ی فراهم آمده ب ��ود ،کیفیتی پویا داش ��ت و برآیند پویشی
پیوسته در بستره ��ای گونا گون ،از مسجد پیامبر(ص) و پیش

از آن تا مسجد جامع اصفهان و پس از آن بود (تصویر.)16
از هم ��ان آغ ��از و در کن ��ار الگ ��وی مسج ��د پیامب���ر(ص)،
کهنالگوها و ساختارهای معماری کهن ایرانی از راه ساخت و
ی ��ا تغییر کاربری بناهای موجود ،مسجد ایرانی را شکل داد .از
میان تجربههای سدههای نخست ،سه گونۀ هندسی مسجد
شبستان ��ی ،مسج ��د گنبدخان� �های و مسج ��د ایوان���ی پدی���دار
شدن ��د و پایدار ماندن ��د ،که هر ی ��ک دربردارن���دۀ نیکوییها و

15
همگرایی سه گونۀ بنیادین هندسی و پیدایش هندسۀ مسجد ایرانی

کاستیهایی برای مسجد بودند.
پ ��س از پدی ��داری آن سه گونه ،گرایش ��ی در هندسۀ مساجد
شکل گرفت که خواهان همگرایی آنها و بهرهگیری از ویژگیهای
هر سه گونه شد و کوشید چنین فرآیندی را در عمل بیازماید .یکی
از فرا گیرتری ��ن و پیروزترین تجربهها در این گرایش ،کارگاه تجربی
همگرایی مسجدجامع اصفهان است .فرآیندی که در این کارگاه

گذش ��ت ،نشان دهندۀ اصالت آن سه گون���ه بود و دستاوردهای
هندسی حاصل از آن ،سرمشق ساخت مسجدهای چهارایوانی
گنب ��ددار بعدی در ایران شد ،که مسجد ایرانی خوانده میشود.
مسج ��د چهارایوانی گنبددار ،تنها یکی از دستاوردهای معماری
ای ��ران در ساخت مسجد است و سه گونۀ بنیادی اصیل مسجد
در ایران نیز همپای آن شایستۀ بازبینی و توجهاند.

تصویر -16نمودار بستر-پویاییسیر هندسیمساجدایران،از مسجدپیامبر(ص)وپیشاز آنتامسجدجامعاصفهانوپساز آن.زمینههایعمودی گویایبسترهاومسیرهایافقی گویایپویشهای
هندسۀمساجدایراناست.

پینوشتها
* شم ��ارۀ آیات قرآن کری ��م در سراسر متن با احتس ��اب بسملۀ ابتدای هر
سوره آمده است.
 1نگ ��اه کنی ��د ب ��ه :سی ��رو ،ما کسی ��م ( ،)1359تط ��ور مساج ��د روستای ��ی در
اصفه ��ان ،کرام ��ت ا ..افسر ،اث ��ر ،سال  ،1شم ��اره ،1ص ��ص  78-52و نیز :همان،
شماره2و3و ،4صص .159-140
 2ب ��رای نمونه ،ابت ��دا پیرنیا چهار الگو ی ��ا گونه را ب ��رای مسجدهای ایرانی
ن���ام میبرد ،امادر میانۀ بحث از گونۀ پنجمی نی ��ز سخن به میان آورده و آن را
ترکیبی از سه گونۀ دیگر معرفی کرده است.
 3پیداس ��ت ک ��ه ا کن ��ون از بسی ��اری از مساج ��د ایران ��ی تص ��وری در دست
نیست ،و یا بهرۀ ما از آن اندکی است.
 4نگاه کنی ��د ب ��ه Encyclopedia Britannica, (1910), 11th edition, Vol. :
XIV Slice VI, New York, Cambridge university press: Iran
 5آیهی  97سورۀ آل عمران اولین مسجد هستی را مسجدالحرام میداند.
نگ���اه کنید به :ترجمة تفسیر المیزان ،ج ،3صص  542و  .551نخستین مسجد
اس�ل�ام ،مسجد قبا است ،که پیامب ��ر(ص) آن را پیش از ورود به مدینه ساخت.
مسجد پیامبر(ص) در مدینه و در کنار خانۀ ایشان که غالب نمازهای جماعت
در آن برپا میشد ،اولین مسجد جامع در اسالم پس از مسجدالحرام محسوب
میشود.
« 6کسی که خواندن و نوشتن نداند...آن حضرت از کسی تعلیم نگرفته بود
تا فضیلت استاد بر آن حضرت ثابت نشود ...قرآن کریم ( :)159 :7و رسوله النبی
االم���ی الذی یؤمن با ا هلل و کلمات ��ه ».برگرفته از لغتنامۀ دهخدا ،مدخل ّامی.

 7از حافظ
 8این واژه هنوز هم گاهی به کار میرود ،مانند :اسپیمزگت (مسجد سپید)
در تال ��ش گی�ل�ان ،دزگامزگ ��ت در مازندران و مزگ ��ت طوبیخان���م در کردستان.
ب ��رای مشاهدۀ نمونههای ای ��ن واژه در نوشتههای که ��ن از ترجمههای قرآن
و کت ��ب نظم و نثر ،نگاه کنید به لغتنامۀ دهخ ��دا ،مدخل مزگت و نیز :قیومی
بیدهن ��دی ،مهرداد ،)1391( ،درآمدی کتابشناختی ب ��ر متون فارسی از منظر
تاریخ معماری .تهران ،مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
« 9ج ��ای نشانی ��دن شتر...جایی که خرم ��ا درآن خشک کنن���د» برگرفته از
لغتنامۀ دهخدا ،مدخل مربد.
ل در سراسر جهان اس�ل�ام« ،ذراع»
ن واح ��د اندازهگیری ط ��و 
« 10اصل���ى تری 
ن نمونههای آن ذراع
ی ساعد تا سرانگشتان) بوده اس� �ت؛ از مهمتری 
(از ابت ��دا 
ع شرعى برابر  49/875سانتىمتر است«.
س ��وداء برابر  54/04سانتىمتر ،و ذرا 
به نقل از دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،جلد دهم ،مدخل اوزان و مقادیر.
 11که به ستون ّ
حنانه مشهور شد.
 12پیامبر با پیشنهاد اصحاب برای افزایش ارتفاع و ِگلاندود کردن سقف
ب ��ه منظ ��ور جلوگیری از نفوذ ب ��اران موافقت نکرد (االنص ��اری 50 ،1378 ،و .)60
گذشت ��ه از مسجد ضرار ک ��ه منافقان مدینه برای از رون ��ق انداختن مسجد قبا
ساخت ��ه و در هزینه و آرایش ��ش کوشیده بودند ،نجفی ( )128 ،1387با اشاره به
خانههای سنگی ،بلن ��د ،زیبا و بزرگ برخی از مردم مدینه ،یهودیان مجاور آن
و قریشی ��ان مکه ،توانایی مردم آن سام ��ان را در ساخت بناهایی مجلل نشان
داده اس ��ت .درب ��ارۀ مسجد ض ��رار ،نگاه کنید به س ��ورۀ توبه ،آی���ات  108تا  111و
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مطالب تفاسیر قرآن در حاشیۀ آن.
 13از ای ��ن رو بسی ��اری از چهارتاقیه ��ا قابلی ��ت تبدیل شدن ب ��ه مسجد را
نیافتند و تا کنون نیز باقی ماندهاند.
ً
« 14ت ��ا قبل از ورود اس�ل�ام به ایران ،اصوال بخش عم ��دۀ آبادانی و مدنیت
ای���ران در غرب ب ��ود .تیسف ��ون و مناطق وسیع اط ��راف آن که مرک ��ز امپراتوری
وسیع ساسانی به شمار میآمدند در منطقۀ شمال بغداد قرار داشت...از بیش
از یکصد شهر عمدۀ ساسانی که فهرست شده است ،هشتاد و دو شهر در غرب
واقع بودن ��د ».برگرفته از :باس ��ورث ،کلیفورد ادمون ��د ،)1372( ،تاریخ غزنویان.
حسن انوشه ،تهران ،امیرکبیر ،ص .147
 15بهقب ��ادات شکارگاه و گردشگاه شاه ��ان و جایگاه کاخ مشهور خورنق تا
سدۀ سوم هجری بود (محمدی.)239 ،1379 -3،
 16مساج ��دی هم بودند که شبستان آنها توسع ��ه یافت و هستۀ تاریخی
مسجدی تازه شد ،مانند مسجد ملک کرمان (حاجیقاسمی.)190 ،1383 -1 ،
 17ان ��دام اصل ��ی مسج ��د ب ��ر اس ��اس دالیل ��ی چ ��ون دیرینگ ��ی و گنجایش
مشخص میشد.
 18ب ��ه ب ��اور پیرنیا پالن تاریخان ��ۀ دامغان تقلیدی از پ�ل�ان کاخ تپه حصار
دامغ ��ان اس ��ت (ا کب ��ری )1390 ،و آزاد ( )414 - 404 ،1384شواه ��دی از کاربرد
روش طاقزن ��ی ایوان کرخ ��ه در این مسجد ذکر میکند .ب ��رای مطالعۀ جدول
مقایسۀ این سه بنا ،نگاه کنید به (آزاد)433 ،1384 ،
 19ن ��ام دیگ ��ر آن گنب ��د گبر اس ��ت .نگاه کنی ��د به پرون ��دۀ ثبت ای ��ن اثر در
فهرست آثار ملی به شماره ثبت  ۲۹۶و تاریخ ثبت.1316/09/29 :
 20در اینج ��ا تنه ��ا ذوق واژهگزین ��ی گ ��دار ب ��رای مساج ��د ب ��ا هست ��ۀ اولی ��ۀ
گنبدخان ��ه در نظر ب ��وده است ،نه نظ ��ر وی دربارۀ مسجد جام ��ع اردستان که
آی���تاهللزاده شیرازی ( )1359نادرستی آن را نش ��ان داده است .پیرنیا (،1387
 )267نیز این واژه را به کار برده است.
 21بای ��د توجه داشت ک ��ه درآیگاه تنها نوعی طاق اس ��ت و ایوان محسوب
نمیشود (پیرنیا.)282 ،1387 ،
 22به ب ��اور پیرنیا ( )282-281 ،1387مساج ��د دو ایوانی دیگر نقاط ایران
دستاورد دستکاریهای پسیناند و از ابتدا چنین نبودهاند.
 23وصف ناصرخسرو است از مسجد جامع اصفهان در ماه صفر سال 444
هجری قمری .نگاه کنید به بخش  94سفرنامۀ ناصرخسرو.
 24معماری تمدنهای جداافتاده از دیگران مانند قوم آزتک و یا معماری
التقاطی پیش از مدرن سدههای هجدهم و نوزدهم در غرب.
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ا کب ��ری ،عل ��ی ( ،)1390تح ��والت معم ��اری ای ��ران در سدهه ��ای نخس ��ت
اسالمی ،رسالۀ کارشناسیارشد معماری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران.
المافروخ ��ی االصفهانی (مفضل ب ��ن سعد بن الحسی ��ن) (بیتا) ،محاسن
اصفهان ،السید جالل الدین حسینی الطهرانی ،بیجا.

پیرنی ��ا ،محمدکریم ( ،)1387معماری ایران ��ی ،تألیف و تدوین غالمحسین
معماریان ،چاپ ،1سروش دانش ،تهران.
پیرنی ��ا ،محمدکری ��م ( ،)1386سب ��ک شناسی معم ��اری ایران ��ی ،تدوین و
گردآوری غالمحسین معماریان ،چاپ ،5سروش دانش ،تهران.
تالبوترایس ،دیوید ( ،)1375هنر اسالمی ،ماهملک بهار ،انتشارات علمی
و فرهنگی ،تهران.
حاجی قاسم ��ی ،کامبیز ،و همک ��اران ( ،)1383گنجنامه :مساجد ،جلد،6
دانشگاه شهید بهشتی و انتشارات روزنه ،تهران.
حاج ��ی قاسم ��ی ،کامبیز ،و همک ��اران ( ،)1383گنجنام ��ه :مساجد جامع
(بخش اول) ،جلد ،7دانشگاه شهید بهشتی و انتشارات روزنه ،تهران.
حاج ��ی قاسم ��ی ،کامبیز ،و همک ��اران ( ،)1383گنجنام ��ه :مساجد جامع
(بخش دوم) ،جلد ،8دانشگاه شهید بهشتی و انتشارات روزنه ،تهران.
حاجی قاسم ��ی ،کامبیز ،و همکاران ( ،)1377گنجنام ��ه :بناهای مذهبی
ته ��ران ،جلد ،3دانشگاه شهی ��د بهشتی و پژوهشگاه سازم���ان میراث فرهنگی
کشور ،تهران.
حاجی قاسمی ،کامبی ��ز ،و همکاران ( ،)1375گنجنامه :مساجد اصفهان،
جلد ،2دانشگاه شهید بهشتی و شرکت توسعه فضاهای فرهنگی ،تهران.
دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،جلد  ،10مدخل اوزان و مقادیر.
دایرهالمعارف مصاحب ،مدخل قزوین.
زرگ ��ر ،ا کبر ،و همک ��اران ( ،)1386راهنمای معماری مسج ��د ،چاپ ،1دید،
تهران.
سی ��رو ،ما کسیم ( ،)1359تط ��ور مساجد روستایی در اصفه���ان ،کرامت ا..
افسر ،اثر ،سال  ،1شماره ،1صص .78-52
شرودر ،ار ی ��ک (« ،)1387آثار یادمانی برجامان ��ده از دورۀ نخست» ،صص
 1179-1145و «دورۀ سلجوقی» ،صص  ،1250-1193در :آپمپوپ ،آرتر ،و فیلیس
ا کرمن ( ،)1387سیری در هنر ایران ،باقر آیت ا ..زاده شیرازی ،جلد :3معماری
دوران اسالمی ،چاپ ،1انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران.
گاردن ��ر ،هل ��ن ( ،)1384هنر در گ ��ذر زم ��ان ،محمدتقی فرام���رزی ،چاپ،6
نگاه/آ گاه ،تهران.
گالدی ��ری ،اوژن ( ،)1370مسج ��د جام ��ع اصفه ��ان ،عبداهلل جب���ل عاملی،
میراث فرهنگی استان اصفهان ،اصفهان.
گالدی ��ری ،اوژن (بیت ��ا) ،مسج ��د جمع ��ه اصفه ��ان در دوران آل بوی ��ه،
حسینعلی سلطانزاده پسیان ،سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران ،تهران.
گالدی ��ری ،اوژن ( ،)]1355[ 2535اطالعات ��ی راجع به گنبد نظامالملک در
مسجد جامع اصفهان ،فرهنگ معماری ایران ،شماره 2و ،3بهار.2535
گرابار ،اولگ ( ،)1379شکلگی ��ری هنر اسالمی ،مهرداد وحدتی دانشمند،
پژوهشگاه علوم انسانی ،تهران.
گرابار ،اولگ ( ،)1388مسجد بزرگ اصفهان ،محمدعلی موسوی فریدنی.
انتشارات مانی ،به کوشش سازمان نظام مهندسی استان اصفهان ،اصفهان.
گردیزی ،عبدالحی ( ،)1363تاریخ ،به كوشش عبدالحی حبیبی ،تهران.
گدار ،آندره ،و دیگران ( ،)1367آثار ایران ،ابوالحسن سروقد مقدم ،جلد،3
انتشارات آستان قدس رضوی ،مشهد.
گدار ،آندره ،و دیگران ( ،)1367آثار ایران ،ابوالحسن سروقد مقدم ،جلد،4
انتشارات آستان قدس رضوی ،مشهد.
محم ��دی مالیری ،محمد ( ،)1379تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال
از عصر ساسانی به عصر اسالمی ،جلدهای 2و ،3توس ،تهران.
نجف ��ی ،سید محمدباقر ( ،)1387مدینهشناس ��ی ،جلد ،1انتشارات مشعر،
تهران.
نرشخ ��ی ،ابوبک ��ر ( ،)1363تار ی ��خ بخارا ،ترجم ��ۀ ابونصر قب���اوی .تلخیص
محمد بن زفر بن عمر ،تصحیح محمدتقی مدرس رضوی ،توس ،تهران.
هیلنبرن ��د ،راب ��رت ( ،)1387معماری اسالمی ،شکل ،کارک ��رد و معنی ،باقر
آیتاهللزاده شیرازی ،چاپ ،4روزنه ،تهران.

