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ایـــن پژوهـــش قصد دارد مســـجد جامع اصفهان را کـــه در محله تاریخی دردشـــت قرار دارد،
از جهـــت تأثیـــر و تأثـــرات متقابل با مخاطبـــان آن مورد بررســـی قرار دهد .نتایـــج این پژوهش
میتوانـــد در تدویـــن اصـــول طراحی مســـاجد معاصـــر مؤثـــر واقع گـــردد .روش مورد اس ــتفاده
در پژوهش کتابخانهای اســـت .ســـاختار هندســـی حیـــاط و بدنهها و اجـــزاء در برگیرنده آن
واجـــد ویژگیهای کالبدی خاص هســـتند که مخاطبان در آن احســـاس آرامش مینمایند.
نـــوع تزئینات جدارهها ،مقرنسهای درشـــتتر در ســـقف و ارتفاع انـــدک آن ،باعث تأثیرات
روانشناســـانه در رفتار مخاطبان در این مســـجد شـــده اســـت .نیمه شـــمالی مسجد به دلیل
دوری از مرکـــز توجـــه ،افـــراد بیشـــتری را در خود جای داده اســـت و مکانهای نشس ــتن رو به
جدارههـــای حیـــاط به دلیـــل ایجاد تماس چشـــمی محدودتر با اطـــراف ،افراد بیشـــتری را به
خـــود جذب میکنـــد .همچنین ســـکوی آجری روی حـــوض ضمن لطمه نزدن به قداس ــت
مســـجد ،مـــکان مناســـبی را برای ســـرگرم کردن کودکان میباشـــد .مســـجد جامـــع اصفهان
از گذشـــته تا کنون مورد اســـتقبال اســـتفادهکنندگان بســـیاری بـــرای فعالیتهـــای عبادی،
سیاســـی ،اجتماعـــی و فرهنگی قرارگرفته اســـت و در عصر حاضر بازدیـــد از آن بهعنوان یک
بنـــای بـــا ارزش تاریخـــی افـــراد زیـــادی را به خود جـــذب میکنـــد .مخاطب برای رس ــیدن به
مســـجد از بـــازار که دارای تاقهای ممتد اســـت و یا از میدان امام علـــی (ع) که جدارههایی
بـــا طاقهای همشـــکل و یکنواخـــت دارد عبور کرده اســـت .همچنین منارههـــا و ایوانهای
رفیـــع میـــدان موجـــب اختالط خـــط زمین و آســـمان میشـــود .همچنیـــن تزیینات پ ــرکار و
متنـــوع خود بســـیار مورد توجه اســـت .بخشهایی از ســـکوهای نمـــاز میانه حیـــاط که رو به
ً
جدارههـــا هســـتند احتمـــاال بـــه دلیل ایجـــاد تماس چشـــمی محدودتـــر و در نتیجـــه خلوت
بیشـــتر مورد اســـتقبال بســـیاری از افـــراد بهویژه زنان قـــرار میگیرد.
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معمـــاری خلـــق فضایـــی زنـــده و پویاس ــت ک ــه ب ــه واس ــطه بی ــان معماران ــه عینی ــت پی ــدا
میکنـــد .معمـــاری با هدف آســـایش و آرامش انس ــان از تفکر او پدید میآی ــد و نمیتوان آن را
تنها در جهت پاســـخ بـــه نیازهای مادی و فیزیکی انس ــانها محدود ک ــرد .میتوان معماری
را بهعنـــوان ظرفـــی بـــرای زندگـــی انس ــان در نظ ــر گرفت که ع ــاوه بر ب ــرآوردن نیازه ــای فوق،
هدفـــی بـــس واالتر بر آن مترتب میباش ــد که همانا برق ــراری ارتباط با احساس ــات و عواطف
انســـانی اســـت( .شـــفیعیان دارانی ،پورجعف ــر ،قب ــادی  .)33 ،1393فضا واژهای اس ــت که
در زمینههـــای متعـــدد و ریشـــههای گونا گ ــون از قبی ــل فلس ــفه ،جامعهشناس ــی ،معماری و
شهرســـازی و… بهطـــور وســـیعی کار ب ــرد دارد .البت ــه فض ــا در مفهوم ب ــه تنهایی هی ــچ ویژگی
خاصـــی را مطـــرح نمیکند ولی به محض درک ش ــدن توس ــط ش ــعور انس ــانی و انجام نوعی
فعالیـــت به مـــکان تبدیل میگردد .فضا یک مقوله بس ــیار عام اس ــت و تمام جهان هس ــتی
را پـــر میکنـــد ،فضـــا دارای ماهیتی جیوه مانند اس ــت که در هر ظرفی که قرار گیرد به ش ــکل
آن در میآیـــد .فضـــا میتوانـــد چنـــان ن ــازک و وس ــیع به نظر برس ــد که احس ــاس بع ــد از بین
بـــرود .با این وجـــود فضا قابل اندازهگیری اس ــت ،برای مث ــال میگویی فض ــای کافی موجود
اســـت و یـــا فضـــا پـــر اســـت .فضـــا از دی ــدگاه ناظر قاب ــل تغییر اس ــت و ب ــا توجه ب ــه موقعیت
مکانـــی وی میتوانـــد بهصورتهای مختلف ادراک ش ــود .ش ــناخت ویژگیه ــای معماری
منـــوط بـــه بررســـی مؤلفههای کالبـــدی ک ــه بهطورکل ــی ت ــوده ن ــام دارد و درک ویژگیهایی با
حضـــور عـــدم توده کـــه فضا نـــام دارد محق ــق میش ــود .معم ــاری از موجودیت ت ــوده و فضا
مســـتقل نبـــوده و کیفیتهـــای مختل ــف فض ــای معم ــاری از نس ــبتهای مختل ــف ت ــوده
یش ــود .در واقع نظ ــام ت ــوده فضای
و فضـــا شـــکل میگیـــرد کـــه نظـــام ت ــوده فض ــا نامی ــده م 
معمـــاری با ایجـــاد ســـاختارهای کالب ــدی ادراکی و کالب ــدی عملکردی ،فض ــای معماری
با کیفیتهـــای متفـــاوت خلق میکند .ازاینرو ش ــناخت نظ ــام توده فض ــا و ویژگیهای آن
میتوانـــد شـــناخت طراحـــان و معم ــاران را نس ــبت ب ــه کیفیت فض ــا و مکان معم ــاری ارتقا
دهـــد( .صمد شـــهیدی ،محمدصـــادق فالحت  .)1394زمانی که از مس ــجد جامع س ــخن
میگوییم در واقع همان مســـجد اســـت با ویژگی مضاف و فراتر از مس ــجد و وام گرفته ش ــده
از دوره بیزانـــس بـــا ریشـــههای کالس ــیک .با ای ــن مقدمه ،این مقاله س ــعی دارد تناس ــبات و
فضاهـــای پـــر و خالـــی دوره قاجار در ش ــهر اصفهان و در مس ــجد جامع این ش ــهر را تحلیل و
بررســـی نماید.

سؤال تحقیق:
الـــف :ارتبـــاط چگونگی تناســـبات بین فضاهای پر و خالی مس ــاجد جامع (مس ــجد جامع
اصفهان) و بررســـی آنهـــا با یکدیگر؟
ب :چگونگـــی وابســـتگی فضاهایـــی ک ــه در دوران قاج ــار بوجود آم ــده و تناس ــبات اینگونه
فضاهـــا در شـــهر اصفهان و مســـجد جام ــع این ش ــهر م ــورد ارزیابی ق ــرار میگیرد؟

روش تحقیق:
در ایـــن مقالـــه بـــا روش تحلیلـــی  -تفس ــیری و انج ــام مطالع ــات میدان ــی و تاریخ ــی -
کتابخانـــهای در پاســـخگویی پرســـشهای ف ــوق و آش ــنایی بیش ــتر ب ــا ای ــن مس ــئله را دارد.
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بررســـی علمی و فلســـفی مفهـــوم فضا نشـــان میدهد که فضا بیشـــتر امری ذهنی  10اس ــت.
درک تجربـــی فضـــا تأییـــد میکنـــد که فضـــا ،خود شـــیء نبـــوده ،بلکه رابطـــه میان اش ــیا ،یا
ظـــرف اشـــیا یا تابش اشیاســـت .از طرفی دیگـــر دیدگاههایی نظیر پدیدارشناســـی ،زمانی که
فضـــای رفتـــاری را مطـــرح میکند ،مفهـــوم فضا و خـــأ را دو مقولـــه جدا تعریـــف میکند؛ در
واقـــع خـــأ زمانـــی اتفـــاق میافتد کـــه هیچ مرجع سنجشـــی وجـــود نداشـــته باشـــد ولی فضا
شـــامل چنیـــن نقاط مرجعی اســـت درحالیکه خود آن نقاط نیســـت (آرنهایـــم)1382:33 ،
در یونـــان باســـتان واژه دقیقـــی بـــرای فضا وجـــود نداشـــت و از لفـــظ "فاصله مابیـــن "11برای
توضیـــح مفهـــوم فضا اســـتفاده میکردنـــد .بهطورکلی معانی ارائه شـــده از فضا در دو دس ــته
فضـــای مطلـــق و قایـــم بـــه ذات و فضای نســـبی و وابســـته به اشـــیا قـــرار میگیرنـــد .افالطون
معتقـــد بـــود ماهیت فضا ثابت بوده و جســـم نرمی اســـت که در حضور اشـــیا بهصورتهای
مختلـــف ظاهـــر میشـــود و هرگـــز صورتی شـــبیه بهصـــورت اشـــیا نمیگیرد زیـــرا هرگ ــز تغییر
ماهیـــت نمیدهـــد .ارســـطو نیز اعتقاد داشـــت فضـــا مجموعـــهای از مکانها و بـــر هر چیزی
مقـــدم اســـت بهطور یکـــه قابلیـــت پذیـــرش کمیـــت و کیفیـــت را دارد .نیوتن وجـــود فضا و
زمـــان را مســـتقل از اجســـام و حوادثی کـــه در آنها قرار دارنـــد ،تعریف میکنـــد؛ از نظر نیوتن
فضـــای مطلق بدون ارتبـــاط با هیچ امر خارجی ،همـــواره ثابت و متشابهاالجزاســـت (برت،
 ).1374مفهـــوم فضـــای مطلـــق بـــا نگـــرش واقعگرایانـــه از دوره رنســـانس گســـترش یافت اما
قبـــل از آن ذرهگرایـــان  12معتقـــد بودنـــد کـــه اتمهـــا از نظـــر هندســـی تفکیکناپذی ــر و میان
آنهـــا فضـــای تهی قـــرار دارد و فضـــا همچون خـــأ بینهایتی اســـت که اتمهـــا در آن حرکت
میکننـــد (راســـل ).1373 ،بدیـــن ترتیب نظریـــه فضای مطلق ،وجـــود فضا را بر وجود اش ــیا
و رویدادهـــا مقـــدم میدانـــد ،در مقابـــل نظریه فضای نســـبی وجـــود فضا را به حضور اش ــیا و
رویدادهـــا وابســـته میدانـــد .فضای نســـبی بیـــان میکند که فضا وقتیکه شـــیء یا اش ــیایی
وجود داشـــته باشـــند و میـــان آنها روابـــط معینی برقرار باشـــد ،به وجود میآیـــد ،یعنی وجود
فضـــا نســـبت بـــه وجود اشـــیا متأخـــر اســـت و در اصل چنیـــن دیدگاهـــی موجودیـــت فضا را
بـــه ادراک انســـانی وابســـته میکنـــد؛ جیوردان برونـــو  13معتقد اســـت ... :فضـــا مجموعهای
از روابـــط میـــان اشیاســـت ( ). 1996Madanipour :27بـــا توجـــه بـــه اینکـــه فضـــای مطل ــق
افالطونـــی نیز برای انســـان بهجز در حضور اشـــیا غیرقابل درک اســـت ازایـــنرو میتوان مفهوم
فضـــای نســـبی را به دو صورت تفســـیر کـــرد؛ دیدگاه نخســـت بیان میکند که فضای نس ــبی
بخشـــی از فضای مطلق اســـت که در حضور اشـــیا قابل درک میشـــود و از نظر دیدگاه دوم،
فضـــای نســـبی از روابـــط میان اشـــیا به وجود میآیـــد و قبـــل از آن وجود ندارد .وجـــود فضا در
نظـــر انگارگرایان به انســـان و ویژگیهای وی وابســـته اســـت؛ از نظر کانت ،فضـــا به مثابه یک
شـــهود محـــض اســـت که تمام ابژههـــا و روابط بیـــن آنهـــا را در برمیگیرد؛ از نظـــر وی ،فضا و
زمـــان صورتهایی هســـتند که انســـان بر امـــور ِاعمال میکند که اســـاس آن در ذهن انس ــان
و نـــه در دنیـــای خـــارج اســـت .وی معتقد اســـت فضا ،یـــک انگاره تجربی مشـــتق ش ــده از
تجـــارب و آزمایشهـــای بیرونـــی نیســـت و پیش از تمـــام تجـــارب دربردارنده اصولی اس ــت
کـــه ارتبـــاط بیـــن ابژههـــا را موجـــب میشـــود ،بنابرایـــن فقـــط از دیدگاه انســـانی اســـت که ما
میتوانیـــم از فضا ســـخن بگوییـــم ( ...به نقل از مســـتغنی ).1384:8 ،الیب نیتـــز تأثیر ذهن
را در ایجـــاد فضـــا و مـــکان تأیید میکند ولـــی برخالف کانـــت اعتقاد دارد که زمـــان و مکان
متأخر از جســـم و معلول جســـماند و وجود اجســـام مقدم بر وجود مکان اســـت ( ...مش ــکواه
الدینـــی)1345 ،؛ در نگـــرش انگارگرایانـــه فضا مســـتقل از اشـــیا نیســـت و تا جایی که اش ــیا
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هســـتند فضـــا و مـــکان میتواننـــد وج ــود داش ــته باش ــند و فضا به معن ــای خأل و ته ــی وجود
نـــدارد و اصالت خـــود را از پربودن پیرامون به دس ــت میآورد .در دی ــدگاه واقعگرایانه ،آلبرت
اینشـــتین بـــا ارائـــه نظریه نســـبیت خ ــود فضا ،زم ــان ،ج ــرم و ان ــرژی را باهم متح ــد میکند.
فضـــای او خصوصیـــات ژلهای دارد و بس ــته به س ــرعت بیننده ،خود را به اش ــکال مختلف
نشـــان میدهد.

 .2ویژ گیهای نظام توده  -فضا
الف .نظام توده  -فضا
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در مرحله نخســـت نســـبت میان دو جزء اصلی معماری یعنی توده و فضا را نش ــان میدهد
کـــه با توجه به تعریف فلســـفی مفاهیم ،توده با ایجاد س ــاختارهای کالب ــدی ،محصورکننده
معماری اســـت و فضـــا که موضوعی ذهن ــی و کیفی اس ــت ،س ــاختارهای ادراکی معماری
را ایجـــاد میکنـــد .در اصـــل نظام تـــوده  -فضا ،س ــاختار کالبدی  -ادراکی ب ــه وجود میآورد
کـــه اثـــر معماری را ســـکونت پذیر کـــرده و در نتیجه بنمای ــه معماری را نیز به وج ــود میآورد.
همچنیـــن بررســـی ادراک ظاهـــری نظ ــام ت ــوده  -فض ــا در جاه ــای مختلف نش ــان میدهد
اگرچـــه ســـاختارهای معمـــاری متفاوت ــی در حال ش ــکلگیری اس ــت ولی س ــاختمایه آنها
واحد و مشـــترک اســـت .این یعنی ،از طرفی توده و فضا موادی هس ــتند ک ــه قابلیت پذیرش
ســـاختارهای متفـــاوت را داشـــته و از طرف ــی دیگ ــر ای ــن س ــاختمایهها هیچ نقش ــی در خلق
ســـاختارها ندارنـــد .از طرفـــی نظام ت ــوده  -فض ــا محملی ب ــرای فعالیتهای انس ــانی ایجاد
کـــرده کـــه بهوســـیله تـــوده تحدید ش ــده و در فض ــا اتفاق میافت ــد ،درواق ــع نظام ت ــوده  -فضا
ســـبب میشـــود تا ســـاختار کالبـــدی  -عملک ــردی به وج ــود آم ــده و جنبه فضای ــی اعمال
انســـانی را معرفـــی میکند.

ب .جایگاه توده  -فضا
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در شـــکلگیری معمـــاری بـــه زبـــان س ــاده از دو بخ ــش پ ــر و خال ــی تش ــکیل ش ــده ک ــه
نســـبتهای عـــددی و هندســـی می ــان آنها ب ــر ویژگیهای حس ــی معم ــاری اث ــر میگذارد،
ایـــن نســـبتها که در جهت رســـیدن ب ــه اهداف معم ــاری تبیین میش ــوند اثب ــات میکند
کـــه هـــر تفکـــر و ایـــده معمارانـــهای ط ــی فرایند خل ــق اثر معم ــاری به نس ــبتهای ع ــددی و
هندســـی تبدیل شـــده و ســـاختار کالبدی منحصربهف ــردی خلق میکند .از طرف ــی با توجه
بـــه اینکـــه ســـاختمایه بهعنوان یکـــی از مقولههای بنیادی ــن خلق معماری مولد نس ــبتها و
تناســـبات نیســـت ،درنتیجه ایـــده معماری منبع آن اس ــت .درواقع ش ــناخت ایده معماری
و اجـــزای آن میتوانـــد نشـــان دهد ک ــه چگونه و ط ــی چه فرایندی نس ــبتهای می ــان توده و
فضا بـــه وجـــود میآید.

 .3جایگاه فضا در مسکن ایرانی
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فضـــــا یکـــی از صریحتریـــن نمادهای وجود اس ـ ــت .ازلی ،نافذ و در جهانشناس ــی اس ـ ــامی
(مـــکان) روح جهانـــی اســـــت( .اردالن و بختی ــاری )1390:41 ،فضا بهعنوان م ــاده جوهری
معماری و هویت عملکرد آن مطرح اس ـ ــت .تعریف فضا در معماری ایران بر اس ـ ــاس میزان
پوشـــــیدگی آن صورت گرفته اســـت .بیشک میزان پوش ــیدگی به چگونگی حضور سقف،
کـــف و دیوارهـــا مربوط یـــا درج مربوط میش ــود .بر این اس ـ ــاس ،در تمامی بناها و ش ــهرهای
ایرانـــی پیـــش از اســـــام و عصر اســـامی س ــه گون ــه فض ــا در اش ــکال و ابعاد مختل ــف مورد
اســـــتفاده قرار میگرفت .در یک دید کلی این س ـ ــه نوع فضا ش ــامل فضاهای باز ،فضاهای
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نیمهباز (پوشـــــیده) و فضاهای بســـته اســـت که همواره با هم شـــــکل میگرفتند و بهصورت
توأمـــان نزد اقـــوام ایرانی مطرح بودند .الگـــــوی نوعی اتاق ،ایوان ،حیاط بـــــه ترتیب مصادیق
فضاهـــای بســـته ،نیمهبـــاز و بـــاز هســـتند( .رحمانـــی ،نورایـــی و شـــکرفروش ) 63: 1390،در
معمـــــاری ایـــران "هر جـــــزء فضا امـــکان ترکیب با یک یا چنـــد جزء فضای دیگـــر را برا تبدیل
شـــــدن بـــــه یک فضـــای تواناتر داراســـــت .فضاهای بســـته ،پوشـــــیده یا باز در کنـــار هم و در
ترکیب با هم بســـط فضایی یکدیگر محســـوب میشـــوند( ".حائـــری )142: 1388 ،در میان
ایـــن ســـــه فضـــا ،فضای بـــاز در فرهنـــگ ایرانی ـ اســــامی و بـــــه تبـــع آن در معماری س ـ ـ ّـنتی
ایـــران ،جایگاه ویژهای داشـــــته و در عناصر مختلفی نمود یافته اســـــت .باغ ،حیاط (حیاط
مرکـــزی ،حیاط اندرونـــی ،حیاط بیرونـــی) ،حیاط نارنجســـتان ،گودال باغچه ،سرابس ــتان،
پاســـتو ،مهتابی یا بهارخواب و حتی بام ،برخی از این نمودها هســـتند .در معماری س ـ ــنتی
ایـــران ،فضـــای باز بهعنـــوان مکمل فضای زندگی در بخش سرپوشـــیده محســـوب میش ــد
و هماهنگـــی خاصـــی را در فضـــا پدیـــد مـــیآورد .به عـــاوه ،حضـــور فضای باز در مس ــکن،
عرصـــه دیگـــری را نیـــز میطلبید تا رابطـــه بین فضای بـــاز و بســـته را بهبود بخشـــد؛ بنابراین
فضاهـــای نیمهبـــاز نیـــز بهعنوان یکی از عناصر اصلی مســـــکن ســـنتی ایران مطرح ش ـ ــدند.
احـــداث ایـــوان در خانههای ایرانی در گذشـــته از ملزومات هر خانهای محســـــوب میش ــد.
طارمـــه ،ســـرداب و حوضخانـــه نیز برخی دیگـــر از فضاهای نیمهباز هســـتند.
حیـــاط بهعنـــوان فضای بـــاز در مســـــکن ،در فرهنـــگ دهخدا بـــه معنی محوطـــه و هر جای
دیواربســـت و ســـرای و خانه آمده اســـت .واژههای دیگری مثل ســـاخت ،صحن ،میانس ــرا،
صحنســـرای نیـــز به همین معنی هســـتند .در مســـــکن ســـنتی ایرانی ،حیـــاط بهعنوان قلب
تپنـــده فضـــای مســـکونی ،شـــاخصترین و دوستداشـــتنیترین بخـــش خانـــه ب ــه ش ــمار
میرفـــت .تجمـــع افـــراد خانواده ،برگـــزاری مراســـــم مختلف ،خواب شـــــبانه افـــراد بهویژه در
مناطـــق کویری ،انجـــام فعالیتهای روزانـــه زنان ،بازی کـــودکان ،صرف غـــذا و دیگر کارها
برخـــی از کارکردهـــای فضاهـــای باز و نیمهباز در زندگی ســـنتی بوده اســـــت .حتـــی برخی از
خانههای ســـنتی کـــه مالکان آنها متحوالن جامعـــــه بودنـــد ،بهجای یک حیـــاط دارای دو
یـــــا چند حیـــاط اندرونـــی و بیرونی بودند .خانـــه طباطباییهـــا و خانه عامریها در کاش ــان
نمونههایـــی از این خانهها هســـــتند( .رحمانی و دیگران")1390:63 ،در دورههای گذش ــته،
حیـــاط بهعنـــوان انعطافپذیرتریـــن جزو معماری پاســـخ گـــرا کارکرد ویژهای در ســـــاختمان
ایفـــا میکـــرد که توجه به موضوعهـــای فرهنگی و اجتماعـــی ،اقلیمی و محیطـــــی و کالبدی
از مهمتریـــن نقشهـــای حیـــاط محســـوب میشـــدند(".مهدوینژاد ،منصورپـــور و هادیانپور،
 )1393:43برخـــی از کارکردهـــای مهـــم حیـــاط در مســـــکن ایرانـــی بـــه شـــرح زیـــر اس ــت:
(رحمانـــی ،نورایی و شـــکرفروش)63: 1390 ،
 .1ایجاد محرمیت و حفاظت از زنان
 .2کارکرد اقلیمی و ایجاد یک خرد اقلیم مناسب
 .3ایجاد منظر و چشمانداز طبیعی بدون حذف محرمیت
 .4ارتباط بصری و فیزیکی داخل و خارج و درنتیجه تقویت اصل و سیالیت شفافیت
 .5حضور طبیعت در خانه
 .6عرصه زندگی خانوادگــی و ایجاد حریمی امــن و آرام برای آسایش خانواده
 .7کاهش آلودگی صوتی
 .8وحدت دهنده و سازماندهندة فضاهای مختلف داخل خانه.
نفوذپذیـــری باالی بصـــری و حرکتی ،گونا گونی و تنوع ،تناســـــبات فضایـــی این عنصر مهم
از کیفـــی بصـــری ،غنای حســـــی و رنـــگ تعلـــق از کیفیات فضایـــی این عناصـــر مهم تلقی
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میشـــود .میتـــوان گفت حیـــاط مرک ــزی در معم ــاری گذش ـ ــته تمام ــی معیاره ــای محیط
کارآمـــد و پاســـخده را داشـــته اســـت .حذف این عرص ــه از داخ ــل واحد مس ــکونی ،منجر به
یش ــود و پیامده ــای منف ــی ز ی ــادی را در زمینه س ــامت
کاهـــش کیفـــی فضایـــی مســـکن م 
جســـــمی و آرامـــش روحـــی و روانـــی اف ــراد و رش ـ ــد و پ ــرورش ک ــودکان و در نتیجه آثار س ـ ــوء
اجتماعـــی بـــه همـــراه دارد .افزایش مصرف انرژی نی ــز به دلیل حذف کارک ــرد اقلیمی فضای
بـــاز و اســـــتفاده تماموقت از فضاهای بس ــته از دیگ ــر تبعات این موضوع اس ــت که منجر به
آثار ســـوء اقتصـــادی میگردد.

 .4الگوی پر و خالی مسکن در دوره قاجار
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در دوره قاجـــار ( 1175-1304هجـــری شمس ــی) تح ــوالت اجتماع ــی متع ـ ــددی در جامعه
ایرانـــی صـــورت گرفـــت کـــــه زمین هه ــای تضعی ــف هنره ـ ــای بوم ــی و گس ـ ــترش هنره ــا و
اندیشـــههای غربـــی را بیشازپیش فراه ــم آورد .تأثیراتی ک ــه در دوره قاج ــار از معماری اروپا
و غـــرب گرفته شـــد ،بیشـــتر در فرم معماری و عناصر تزیینی اس ــت و کم ــاکان در این دوره،
رعایـــت کیفیـــت اقلیمـــی و جغرافیای ــی ب ــا توجه ب ــه آبوهوا و مصال ــح س ــاختمانی -که از
اصـــول معمـــاری ایران اســـت -مـــورد توجه معم ــاران بود.
با گذشـــــت زمان و حضـــــور بیشـــتر معم ــاران اروپای ـ ــی در ای ــران و خط فکری غ ــرب گرایانه
بـــر معمـــاری کشـــور و فاصله گرفتـــن افزایش تس ــلط از معماری س ـ ــنتی ،کار بدانجا کش ــید
کـــه تخریب بناهای گذشـــته و توســـعه ش ــهری عمل ــی پس ـ ــندیده و تجددگرایانه تلقی ش ــد؛
ً
بهطور یکـــه در اواخـــر ایـــن دوره ســـاختمانهایی کام ــا ب ــه ظاه ــر فرنگی س ــاخته ش ـ ــد که
یش ــد ،ولی این تأثی ــر در بناهای
هیچگونـــه نمـــادی از معماری ســـــنتی ای ــران در آن دیده نم 
بـــــزرگ و کاخها بیشـــتر نمود داشـــــت و معم ــاری غربی هنوز ب ــه بناهای مس ـ ــکونی راه پیدا
نکـــرده بـــــود؛ بنابرایـــن الگوهـــای غال ــب معم ــاری مس ـ ــکونی در ای ــن دوره هنوز طب ــق روال
گذشـــــته بـــا توجه بـــه بوم و شـــرایط فرهنگ ــی و اقلیمی ش ــکل میگرفت و از تن ــوع بینظیری
برخـــوردار بـــود (پیشـــین .)63 :در ای ـ ــن دوره همچن ــان نفوذ دی ــن در اعتق ـ ــادات و باورهای
مـــردم بســـــیار عمیق بـــوده و در معم ــاری دوره صفو ی ــه و قاجاریه نی ــز اعتق ــادات دینی تأثیر
بســـــیاری داشـــته اســـــت .این رویه در بیش ــتر موارد س ــبب معم ـ ــاری همخوان ب ـ ــا اقلیم نیز
شـــــده کـــه حیاط محصور شـــــده از عمدهترین نش ــانههای ای ــن همخوانی اس ــت .این فضا
بســـتری از آرامـــش را بـــرای خانـــواده با توج ــه به مس ــائل اقلیم ــی و فرهنگی ایج ــاد مینمود.
(مهدوی نـــــژاد ،منصورپـــــور و هادیانپــور)1393:39 ،
اقلیـــم ،یکـــی از تأثیرگذارتریـــن عوام ــل در می ــزان و ن ــوع پ ــر و خال ــی مس ـ ــکن ب ــوده اس ــت.
شـــــرایط ســـــخت آبوهوایـــی در مناط ــق س ــرد و مناطق گرم و خش ــک کویری کش ــور ،گونه
یک ــه در اقلی ــم
شناســـی درو نگـــرا را بهعنـــوان غالبتر ی ــن گون ــه ش ــکل داده اس ــت .درحال 
معتـــدل و مرطـــوب ،گونه شناســـــی برونگ ــرا و در اقلی ــم گرم و مرط ــوب ،گونه نیم ــه درو نگرا
مشـــاهده میشـــود .نســـبت ســـطح پ ــر و خالی نی ــز تحت تأثی ــر همی ــن عام ــل در اقلیمهای
ً
مختلـــف متفـــاوت اســـــت .هرچند در م ــورد آن نمیت ــوان بهص ــورت کامال قطع ــی نظر داد؛
بهعنوانمثـــال ،در اقلیم ســـرد ،بهمنظ ــور کاهش تب ـ ــادل حرارتی با محیط خ ــارج ،حیاطها
ً
کوچـــک و در اقلیم گرم و خشـــــک معم ــوال حیاطهای مرکزی بزرگتر از اقلیم س ــرد س ــاخته
میشـــد .بههرحال میتوان گفت در هر دو اقلیم س ــرد و گرم و خش ــک فضای بس ـ ــته نسبت
ً
بـــه فضای بـــاز معموال ازنظر وســـعت به بس ــته غالب ب ــوده اس ــت در اقلیم معت ــدل به دلیل
رطوبـــت زیاد نســـبت فضای بـــاز و بالعک ــس (رحمانی ،نورای ــی و ش ــکرفروش.)64: 1390 ،
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قدرت و نجابت معماری ســـلجوقی بیشـــک به بهترین صورتی در مســـجد جامع اصفهان
تجلـــی کـــرده ،یکـــی از بزرگتریـــن مســـجدهای جهان اســـت (پـــوپ .)1382،این مس ــجد
تجمـــع بزرگی از بناها اســـت که محور شـــمال شـــرقی  -جنـــوب غربی آن به طـــول  150متر با
 476طاقـــگان مجـــزا اغلب بهصورت گنبد اســـت و روی بنایی که مربـــوط به قرن  4هجری
اســـت و مســـجد ســـتونداری بـــا صحـــن مســـتطیلی بـــوده و ســـاخته و اضافه شـــده اس ــت
(کمـــره .)1389 ،مســـجد جامع اصفهان در شـــیوه خراســـانی بنیـــاد نهاده شـــده و بعدها در
شـــیوه رازی ،طرح شبســـتان ســـتوندار بـــه چهارایوانـــی تبدیل شـــد (پیرنیـــا .)1389،دارای
ً
بیســـت ســـاختمان کامـــا متمایز اســـت کـــه در دورههـــای مختلف تاریخی ســـاخته ش ــده
اســـت و بیـــش از  13قـــرن معماری ایـــران را نشـــان میدهد در هر یـــک از دورههـــای تاریخی
پـــس از اســـام بخشـــی از ایـــن مســـجد ســـاخته یـــا تعمیـــر شـــده اســـت از همین رو مس ــجد
جامـــع اصفهـــان را موزه معمـــاری ایران به شـــمار میآورنـــد (ذکرگو .)1392 ،طرح نخس ــتین
مســـجد به گونه بومســـلمی (شبســـتان ســـتوندار) بوده که درســـال  156هجری ساخته شده
و کاوشها ،موقعیت آنرا روشـــن ســـاخته اســـت .در ســـال  226هجری ،مســـجد کهن ویران
شـــده و بـــر ویرانههـــای آن مســـجدی بزرگتـــر (نزدیک بـــه ده جریب) ســـاخته شـــده که طرح
شبســـتان ســـتوندار داشـــته اســـت که میانســـرایی در میان و شبســـتانهایی پیرام ــون آنکه
بخـــش جنوبی با شـــش دهانه ،شـــمالی با چهار دهانه و شـــرقی و غربی با دو دهانه س ــاخته
شـــده بودنـــد .مســـجد در ایـــن زمـــان بزرگترین حوزه علمی شـــهر بـــوده و کتابخانـــهای بزرگ
داشـــته کـــه کتابهـــای علمـــی زمـــان ،در آن گرد آمـــده بـــود و در پای هر ســـتون شبس ــتان،
محفل درســـی برپا بوده اســـت (پیرنیـــا.)1389،
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حیـــاط اصلی مســـجد جامـــع (عتیـــق) اصفهان چهـــار ایوانه اســـت .ایـــوان جنوبـــی دارای
مقرنسهـــای درشـــتی بـــا کاشـــیکار یهای پـــرکار میباشـــد و هیچیـــک از ســـایر ایوانه ــا
شـــکوه ایـــن ایـــوان را ندارنـــد .ایـــوان غربی (صفه اســـتاد) کـــه هماننـــد ایوان جنوبـــی (صفه
صاحـــب) بـــا مقرنسهای درشـــتی تزیین شـــده اســـت بیـــش از ســـایر ایوانها به ای ــن ایوان
شـــبیه اســـت .ایـــن در حالـــی اســـت که ایـــوان جبهـــه شـــرقی (صفـــه شـــا گرد) مقرنسهای
کوچکـــی دارد و بـــر خـــاف دو ایـــوان ذکـــر شـــده جدارههای پـــرکاری نـــدارد و به نظر س ــادهتر
میآیـــد .ایـــوان جبهه شـــمالی (صفه درویش) نـــه تنها جدارههـــای ســـادهای دارد بلکه فاقد
مقرنـــس در ســـقف خـــود میباشـــد و تنهـــا در طاقـــی کـــه در انتهـــای ایـــوان در دل دی ــوار فرو
رفتـــه میتـــوان مقرنسهایـــی را مشـــاهده کـــرد .عمـــق ایوان شـــمالی از ســـایر ایوانها بیش ــتر
میباشـــد .جدارههـــای حیـــاط شـــامل دو ردیـــف قوس مطبق اســـت کـــه ارتفـــاع کمتر قوس
درونـــی در طبقـــه دوم حا کـــی از این اســـت که قوسهـــای بیرونی این طبقه الحاقی اس ــت؛ و
در ابتـــدا حیـــاط یـــک ردیف قوس بـــا ارتفاعی به انـــدازه قوسهـــای درونی طبقه دوم داش ــته
اســـت (جبل عاملـــی .)1392 ،هریک از ایـــن قوسها ایوانچـــهای پدید میآورنـــد که جداره
پشـــتی ایـــن ایوانچهها آجرکاری مشـــبک اســـت .بـــر روی نمـــای بیرونی حیاط کاشـ ـیکاری
ً
شـــده اســـت و ازاره حیاط تماما از ســـنگ مرمر میباشـــد .در میانه حیاط مسجد دو سکوی
وســـیع با پوشـــش آجر برای نمازگزاران تعبیه شـــده اســـت .حیاط مســـجد دو حوض دارد که
بـــر فـــراز یکی از آنها یک ســـکوی آجـــری قرار دارد .شـــاردن در قـــرن یازدهم اشـــارهای به این
ً
بنـــای آجـــری نمیکنـــد .احتمـــاال در زمان قاجاریه شـــکل گرفته اســـت؛ امـــا از تخت چوبی
ســـخن میگویـــد کـــه بر فراز حـــوض قـــرار میدادند و بـــر روی آن نمـــاز میخواندند (ش ــاردن،
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)1379،110؛ بنابرایـــن شـــاید بتوان ش ــکلگیری این س ــکو را متأثر از رفتار اس ــتفادهکنندگان
در ایـــن زمان دانســـت و علـــت شـــکلگیری آن را مرتبط با ایج ــاد مکانی ب ــرای خواندن نماز
بـــر روی آب به شـــمار آورد.

 .7تأثیر بصری ساختار جدارهها با توجه به زمینه
مسـجد جامـع عتیـق اصفهـان در جـوار میـدان امـام علـی (ع) و در دل بـازار سـبزهمیدان قـرار
دارد و کسـی کـه قصـد رفتـن بـه آن را دارد یـا از داخـل میـدان امام علی (ع) عبـور میکند و یا از
داخـل بـازار .آنچـه کـه وی در طـی مسـیر خـود میبیند در برداشـت بصری وی از میدان بسـیار
تأثیرگـذار اسـت .میـدان امـام علـی (ع) بـا جدار ههـای پیوسـته و یکنواخـت خـود احسـاس
امتـداد را در مخاطـب زنـده میکنـد و بـازار نیـز بـا تاقهـای پیوسـته و ردیـف حجرههـای مکـرر
خـود احسـاس مشـابهی را پدیـد مـیآورد .در حیـاط مسـجد جامـع هرچنـد کـه قوسهـای
مشـابه دورتـادور حیـاط را در برگرفتهانـد امـا در میانـه هـر ضلع ایوان رفیعی ایـن امتداد را بر هم
میزنـد و چشـم را بـر روی خـود متمرکـز میکنـد و این تمرکز در مقایسـه بـا آنچه مخاطب پیش از
آن تجربـه کـرده احساسـی از آرامـش را پدیـد مـیآورد .علاوه بـر ایـن نسـبت ارتفـاع جدار ههـا بـه
مسـاحت حیـاط احساسـی از محصور یـت و آرامـش را پدیـد مـیآورد کـه در میـدان امـام علـی
(ع) بـه دلیـل مسـاحت بسـیار زیـاد میـدان قابـل حس نیسـت.
سال دوم ،شماره پنجم ،زمستان 1398

 .8ورودیها
یشـود .تـا
مسـجد نـه دروازه ورودی دارد کـه در حـال حاضـر تنهـا از پنـج دروازه آن اسـتفاده م 
قبـل از عهـد صفـوی از ورودی شـمالی مسـجد کـه منتهـی بـه ایـوان شـمالی اسـت ،اسـتفاده
میشـد .در عصـر صفـوی بـا بسـته شـدن ورودی شـمالی ایـوان شـمالی ،دیگـر بهعنـوان یـک
یهـا صـورت غیـر شـاخصی
ورودی شـاخص در مسـجد بـه چشـم نیامـده و از آن بـه بعـد ورود 
در گوشـههای حیـاط یـا میانـه ضلعهـا پیـدا کردنـد .امـر ایـن میتوانـد متأثـر از تغییـر مسـجد از
حالـت حکومتـی و تشـریفاتی بـه حالـت مردمـی و عـدم نیـاز بـه ورودی شـاخص و تشـریفاتی
باشـد .نسـبت ارتفاع به عرض ،در سـردر همه ورودیها نزدیک به یک اسـت و این تناسـبات
یهـا بـا کشـیدگی ز یـادی در راسـتای عمـود بـر افـق سـاخته
نشـاندهنده ایـن اسـت کـه ورود 
نشـده و هـدف معمـاران بـه رخ کشـیدن عظمـت معمـاری در ورودیهـا نبـوده اسـت.
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در آجـــرکاری نمـــای بناها به جز مـــواردی معدود ،در عم ــده بناها در جه ــت طولی و عرضی
فاصلـــهای بیـــن دو آجـــر یـــا دو بند آج ــر وج ــود دارد که گاه ــی این فاصل ــه خال ــی میماند و
گاهـــی آن را بـــا مالتـــی از گـــچ ،همرنگ ب ــا آجر یا متف ــاوت ب ــا آن در مایه نخودی یا س ــفید پر
میکنند که عبارتســـت از بندکشـــی س ــاده.
امـــا در اغلـــب آثـــار معمـــاری از حـــدود ق ــرن چه ــارم و پنج ــم هج ــری ب ــه بعد ،نوع ــی نقش
انـــدازی بـــر روی ایـــن بندهـــا متـــداول گردی ــد ک ــه ب ــه نم ــای بن ــا جل ــوه خاصی بخش ــیده و
بهگونـــهای جداناپذیـــر بـــا ســـطح آج ــرکاری در پیون ــد اس ــت .ای ــن ن ــوع بندکش ــی بهصورت
عمـــودی در فاصلـــه میـــان آجرهـــا در یک فض ــای چهارگ ــوش (مس ــتطیل یا مربع ش ــکل) به
ابعـــاد تقریبی عرض  4ـ  3ســـانتیمتر و طول  6ـ  3س ــانتیمتر ص ــورت میپذیرد .بندکش پس
از قـــرار دادن مـــات و صـــاف کـــردن آن ،ب ــه کمک قالب یا دس ــت ب ــه نقش ان ــدازی بر روی
آن میپـــردازد .نمونههـــای اولیه و ســـاده این نوع تزئین را میتوان در س ــنگ بس ــت خراس ــان
از دوران غزنویـــان مشـــاهده نمـــود .لیک ــن رواج ف ــراوان و تح ــول آن طی س ــدههای بعدی در

ٔ
دورە هـــای ســـلجوقی و ایلخانـــی توپـــی گچـــی ته آجـــری بهطور کامل به آجر وابســـته اس ــت
و جـــز در کنـــار آجر ظاهر نمیشـــود .در سرتاســـر ســـطح دیوار و بین شـــاهد هســـتیم (کیانی،
 .)1376آجـــرکاری تزئینـــی میتوان توپیها را از محـــدوده ازاره دیوار تـــا بلندترین نقاط روی
پایـــه گنبـــد و حتـــی در ســـطح داخلـــی گنبد مشـــاهده نمـــود .بهکارگیـــری توپیهـــای گچی
تـــه آجـــری بر روی ســـطح دیـــوار هیـــچگاه اتفاقـــی و تصادفـــی نبوده و همـــواره بر اســـاس یک
طـــرح و نقشـــه کلـــی صورت گرفتـــه اســـت .تمامی این اجـــزا کوچـــک در کنار هـــم و در کنار
بندهـــای تزئینـــی آجـــر ترکیبات هندســـی زیبا و شـــکیلی بـــه وجـــود میآورند که در س ــطوح
وســـیع و گســـتره پهن و نامحدود دیوار قابل تشـــخیص اســـت .هر جز بدون توجه به سرشت
و ماهیـــت آن در یـــک مجموعه اســـت کـــه ارزش تزئینی پیـــدا میکند و ایـــن مجموعه نیز در
ٔ
شـــیوە تزئینی بهط ــور کامل
ارتبـــاط بـــا دیگـــر مجموعهها یک آذیـــن کلـــی را میآفرینـــد .این
بـــر اســـاس تفکر اســـامی شـــکل گرفته اســـت کـــه فرد بـــدون ســـایر آحـــاد جامعه و ه ــر گروه
بـــدون ســـازش و همســـویی بـــا گروههـــای دیگـــر نمیتوانـــد در جامعه اســـامی پایـــدار بماند
(آیتاللهـــی.)1380 ،
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 .10مقایس ــه نمونهه ــای نق ــش برجس ــتههای آج ــری موجود در مس ــجد جامع
اصفهان:

مســـجد جامع اصفهـــان درمجمـــوع شـــامل  484نمونه طاق میباشـــد .از این میـــان حدود
 380نـــوع از این طاقها غیرتکراری هســـتند .بـــه جز تعداد معدودی از ایـــن طاقها که پالن
نامتعارفـــی دارند ســـایر طاقها دارای پالن مربع و مســـتطیل هســـتند .براســـاس نقش ــه تهیه
شـــده توســـط اوژنیو گالدیـــری بخش اعظم ایـــن طاقها دارای پـــان مربع بـــوده و تنها تعداد
اندکـــی از آنهـــا دارای پالن مســـتطیل هســـتند .بـــا توجه به مطالـــب مطرح شـــده در فوق در
زمینـــه طاقهـــای موجود در معمـــاری میتوان طاقهای مســـجد جامع را نیز براســـاس آنها
تقســـیمبندی نمـــود .بـــا توجه به ایـــن امر میتـــوان به تقســـیمبندیهای زیر دســـت یافت:
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مهرهای گچی که در فاصله بین آجرها ســـاخته شـــده در ایوان شـــمالی نسبت به ایوانهای
ً
دیگـــر متفاوت اســـت .در این ایوان شـــکل منتحـــه از ترکیب گچبری این مهرهـــا عمدتا یک
مربـــع اســـت درحالیکـــه در بقیه بنا و در موارد دیگر شـــکل آنها بهصورت مســـتطیل اس ــت
که ضلـــع بزرگ آن به حالت عمودی اســـت.
باتوجـــه بـــه تحقیقات و بررســـیهای انجام شـــده بـــر روی نقـــوش توپی ته آجری در مس ــجد
جامـــع در مکانهـــای مزبـــور بـــه این نتیجه میرســـیم کـــه نقوش موجـــود در شبســـتانها که
زمـــان آن بـــه آلبویـــه و ســـامانیان برمیگـــردد مهـــری بـــوده و ازنظـــر تنـــوع نقـــوش بســـیار کم و
انگشتشـــمار و ازنظـــر طرح بســـیار ســـاده و هندســـی میباشـــد.
امـــا در ایـــوان شـــرقی که زمـــان آن به دوره ســـلجوقی یـــا ایلخانـــی برمیگردد پیشـــرفت و تنوع
نقـــوش و تکنیـــک را مشـــاهده میکنیـــم و زمـــان شـــروع اســـتفاده از نمونههـــای خط ــی نیز به
همیـــن زمـــان برمیگردد .براســـاس بررســـی خطوط ثلث درایوان شـــرقی به ایـــن نکته میتوان
ً
پـــی برد کـــه طراحـــی آنها کامـــا بداهـــهکاری بـــوده و از قبـــل طراحی نشـــده اســـت .نقوش
هندســـی پیچیـــده و کوفی بنایی بســـیار ظریـــف نشـــاندهنده نزدیک بودن نقـــوش ایوان به
دوره ایلخانـــی اســـت زیـــرا به گفتـــه :دونالدویلبـــر "بیشـــترین دوران هنری ایران کـــه از نقوش
ظریف هندســـی اســـتفاده شـــده به دوره ایلخانـــی برمیگردد.
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الف) طاقهای باز:
از میـــان تعـــداد فراوان طاقهای مس ــجد تع ــداد کمی از آنه ــا از نوع طاقهای باز هس ــتند.
از ایـــن نمونـــه طـــاق در فضاهای پش ــت شبس ــتان زمس ــتانی ،در جای ــی که ام ــروزه بهعنوان
ســـرویسهای بهداشـــتی اســـتفاده میش ــوند تعدادی مش ــاهده ش ــده اس ــت .ب ــرای اجرای
ایـــن طاقهـــا فضـــای موردنظر با اســـتفاده از یک س ــری از تیره ــای فرعی (در ط ــرح مرمتی با
تیرآهـــن) بـــه تعدادی مســـتطیل تبدیل ش ــده و س ــپس با تکیه ب ــر روی دو جـــرز اصلی دهانه
طـــاق بندی شـــده اســـت .ایـــن طاقه ــا دارای و افتادگ ــی کمی ب ــوده و نوع چیدم ــان آجرها
بهگونـــهای اســـت کـــه در میانه طاق معم ــار اقدام به ایج ــاد روزنههایی جه ــت نورگیری فضا
(هورنـــو) نمـــوده اســـت .در نـــوع دیگ ــری از این طاقه ــا ،طاق بهط ــور مس ــتقیم از روی زمین
بـــرای پوشـــاندن فضایـــی با ارتفاع کم اجرا ش ــده اس ــت .درای ــن میان طاقه ــای آهنگ تیزه
دار بـــرای پوشـــاندن ســـقف ایوانهـــا که از یک س ــو یاز میباش ــند نیز ب ــه کار رفته اس ــت .در
قه ــای لیلی پوش مس ــجد را نیز ج ــا داد .ن ــوع دیگر از
میـــان ایـــن ردهبندی شـــاید بتـــوان طا 
ایـــن طاقهـــا را طـــاق چهاربخشـــی مینامن ــد .این ط ــاق حاصل تقاط ــع ن ــود ( )90درجه دو
ً
طـــاق آهنـــگ باهم اســـت در یک پالن مربعی ش ــکل و اص ــوال میت ــوان آن را حالت خاصی
از طـــاق چهـــار تـــرک دانســـت .نمونـ ـهای از این طاقه ــای چهاربخش ــی برای پوش ــش دادن
فضای داخلی شبســـتان زمســـتانی مس ــجد (شبس ــتان دارالش ــتا) به کار رفته اس ــت.
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ب) طاقهای بسته:
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در اجـــرای طاقهایـــی کـــه پالنهـــای مربع ــی ایج ــاد ش ــده می ــان تو ی ــزه ه ــا را پوش ــاندهاند
قه ــای مس ــجد را
طاقهـــای بســـته متـــداول در معم ــاری بیش ــتر از  95درص ــد کل طا 
پوشـــش میدهنـــد .در ایـــن میـــان هر دو ن ــوع طاقهای بس ــته اع ــم از طاقهای بس ــته مدور
یکپارچـــه و طاقهـــای بســـته ترکیبـــی دی ــده میش ــوند .طاقهای بس ــته م ــدور ب ــه کار رفته
در مســـجد شـــامل طاقهـــای دورچین ی ــا طاقهای ت ــرکدار با چهار ،ش ــش یا هش ــت ترک
میباشـــند که با گوشـــه ســـاز یها یـــا آویزههایی ب ــر روی پالن مرب ــع را پوش ــش میدهند .نوع
آجرچینیهایـــی کـــه فضـــای میـــان ترکهها را پوش ــانده به اش ــکال متنوع پر یا راس ــته -خفته
میباشـــد .در ایـــن میان نیز معمـــار در طاقهایی که ب ــا روش دورچین اجرا ش ــدهاند از میان
طـــاق هورنوهایـــی را بـــرای نورگیری فض ــا ایجاد ک ــرد .در راس ــتای تبدیل پالن مرب ــع به دایره
معمـــاران از انـــواع آویزهها بـــا آجرچینیهای پر و راس ــته خفته ،انواع گردهها اع ــم از فیلپوش
ً
هـــا و در اجـــرای گنبـــد از تبدیل چهار به هش ــت ،ش ــانزده و نهایت ــا دایره اس ــتفاده کردهاند.
طاقهـــای بســـته ترکیبی نیـــز در معم ــاری طاقهای مس ــجد جامع ب ــه کار گرفته ش ــدهاند.
این طاقها شـــامل طاقهای چهار ،ش ــش یا هشتبخش ــی اس ــت که فضای بی ــن تویزه ها
یش ــود .ب ــرای اجرای
را پوشـــش میدهنـــد .در ایـــن زمینـــه طاقه ــای گرده پ ــوش نیز دیده م 
ایـــن طاقهـــا پیشـــروی آجرچینیها در دو راس ــتای اض ــاع و اقطار مربع ایجاد ش ــده بر روی
گوشـــه ســـاز یها انجـــام شـــده اســـت .آجرچین ــی ای ــن طاقه ــا در راس ــتای اقط ــار و اضالع
قه ــا نیز ب ــا تمهیدات
شـــکل بهصـــورت پـــر و راســـته و خفت ــه میباش ــد .در اج ــرای ای ــن طا 
خـــاص معمـــاری نور بـــه داخل فضای شبس ــتانها کش ــیده میش ــود.

ج) گونه دیگری از طاق
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گونه دیگری از طاقهایی که در مس ــجد جامع اصفهان به کار برده ش ــده اس ــت ،طاقهای
کلیـــل یـــا خوانچه پوش میباشـــد .در س ــاخت این گونه طاق ،نخس ــت ه ــردو لنگه به روش
رومـــی و بـــا ضخامـــت دو آجر و تـــا آن مقطع ک ــه دیگر احتم ــال فروریزش مصالح به س ــمت

داخـــل پیش آید ،چیده میشـــوند .ســـپس بهمنظـــور جلوگیـــری از واژگونـــی دو بخش چیده
شـــده ،نخســـت با قـــرار دادن تکه چوبـــی بین آنهـــا ،طاق تنگ گـــذاری گشـــته و پسازآن،
بقیـــهاش بـــا طبـــره یـــک آجر و با لغزشـــی نیـــم آجری یـــا کمتر به ســـمت بـــاال ،اجرا میش ــود.
بدیـــن ترتیـــب ،هـــم تکیـــهگاه الزم بـــرای خفـــت چوبی تأمیـــن و هـــم خطـــوط تزییناتی طاق
مشـــخص میشـــود .در چیدن بخش میانـــی ،در طاقهای کلیل محدودیـــت خاصی وجود
ً
نـــدارد ،درصورتیکـــه در طاقهـــای خونچـــه پـــوش ،معموال از چیدمـــان خفته -راس ــته برای
این قســـمت اســـتفاده میشـــود .در مســـجد برای چیدن بخش میانـــی از روش چیدمان آجر
بهصورت رومی اســـتفاده شـــده است.
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در طراحی مســـجد جامع اصفهـــان وجود حیاط مرکزی و چیدمان فضاهـــا دورتادور حیاط،
حـــوض و تلفیق بدنه ســـاختمان با ســـاختمانهای مجـــاور به دلیل کاهش ســـطح تماس با
فضـــای بیرونـــی بهویژه کم شـــدن تابش خورشـــید ویژگیهـــای بنا مورد اســـتفاده قـــرار گرفته
شـــده اســـت .با توجه به مطالب فوق مســـجد جامع اصفهـــان در ابتدا دوره اول (س ــال 152
هجـــری) در منتهیالیـــه شـــمال غربی ســـاخته شـــد ،در دوره دوم مســـجد تخریـــب گردید و
دوباره بهصورت مســـجد شبســـتانی ســـاخته شـــد ،دردوره ســـوم (آلبویه) تغییـــر چندانی در
پالن مســـجد مشـــاهده نمیشـــود ولـــی در دوره چهارم (ســـلجوقی) که مهمتریـــن دوره تحول
پـــان مســـجد جامـــع اصفهان اســـت دو گنبـــد اصلی تـــاج الملـــک و نظام الملک س ــاخته
میشـــود و مســـجد از نوع شبســـتانی به چهـــار ایوانی تبدیل میگـــردد و اولین مســـجد چهار
ایوانـــی در ایـــران بوجـــود میآید ،بـــه همین ترتیـــب در ٔ
دوره پنجـــم (دوره ایلخانی) شبس ــتان
اولجایتو و در ٔ
دوره ششـــم (دوره مظفری) مدرســـه مظفری در دوره هفتم (تیموری) شبس ــتان
زمســـتانی و در دوره هشـــتم (صفوی) شبستان عباســـی و مقبره مجلسی ساخته شده است
ولی در دوره قاجار و ٔ
دوره اخیر تغییر چندانی در پالن مســـجد مشـــاهده نشـــده بلکه بیش ــتر
عملیـــات مرمتـــی صـــورت گرفتـــه ،بهاینترتیـــب پـــان مســـجد جامـــع اصفهـــان از حال ــت
شبســـتانی اولیـــه در قرن ســـوم هجری بـــه پالن چهـــار ایوانی گســـترده امروزه تبدیـــل گردیده
اســـت؛ بنابرایـــن میتوان بـــه چند نکتـــه در رابطه با طراحی مســـاجد اشـــاره کرد:
 -1طراحـــی ایوانهـــا بـــا ارتفـــاع مناســـب و مـــردم وار و اســـتفاده از تنـــوع رنگـــی جه ــت
صمیمیتـــر نشـــان دادن فضـــا
-2طراحـــی مکانهای نشســـتن رو به جدارههـــای حیاط بهمنظور ایجاد تماس چش ــمی
کمتر و خلوت بیشـــتر
-3طراحـــی ایوانچههایـــی جهـــت تعریـــف یـــک قلمـــرو رفتـــاری و در نتیجـــه احس ــاس
خلوت بیشـــتر
-4طراحـــی مکانهای نشســـتن در جهـــت مقابل قبلـــه در حیاط مســـجد ،بهمنظور دور
بـــودن از مرکز توجه و احســـاس خلوت بیشـــتر برای عبـــادت کننده
-5طراحـــی عناصـــر معمـــاری مورد اســـتقبال کودکان بهگونـــهای که ضمن ســـرگرم کردن
آنـــان لطمـــهای بـــه قداســـت مســـجد وار ننمایـــد؛ مانند ســـکوی آجـــری روی ح ــوض در
حیاط مســـجد جامـــع اصفهان.
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