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چکيده

مسجد جامع عتیق اصفهان بنایی ارزشمند و فاخر در تاریخ هنر و معماری اسالمی ایران بهشمار میرود .تاکنون تحقیقات زیادی در
مورد این بنا صورت گرفته که همگی با تأکید بر خوانش ارزشهای تاریخی و باستانشناســی انجام شدهاســت و یافتههای آن نیز تنها
تحوالت کالبدی بنا را در طی زمان مشخص میکند .در این مقاله با نگاهی دیگر به مسجد جامع عتیق ،وجه دیگری از ارزشهای آن
مطالعه شدهاست .مسجد جامع عتیق به علت گستردگی ،نفوذپذیری ناشی از تعدد ورودیها ،مجاورت با محلههای مسکونی ،بازار و مقبره
عالمه مجلسی و همچنین به دلیل نقش عملکردی آن و ارتباط با زندگی روزمره مردم ،نقشی فراتر از تک بنا به عهده دارد و حتی میتوان
آن را به مانند یک میدان محلی و گره شهری در نظر گرفت .از این رو به عنوان جزئی ارزشمند و مهم از فضای شهری محسوب میشود.
توجه به تغییرات
هدف این مقاله پس از تبیین نقش این بنا به عنوان بخشی از ساختار و فضای شهری ،یافتن پاسخ این سؤال است که با ّ
نظام و ساختار شهرها در دوره معاصر ،نقش این بنا در ساختار شهر چگونه تغییر کردهاست؟ بدین منظور از طریق مطالعات کتابخانهای و
میدانی ،بنای مسجد جامع در ارتباط با بافت پیرامون ،مورد مطالعه قرار گرفت و ارتباط بنا و بافت ،به لحاظ کالبدی و رفتاری ،بررسی و
نقش و جایگاه آن ،به عنوان یک عرصه عمومی و بخشی از ساختار شهری تبیین شد .سپس با مقایسه مؤلفههای تعیین کننده کیفیت فضای
شهری در دو دوره زمانی قبل و بعد از سال  1310شمسی ،تضعیف نقش این بنا در نظام شهری آشکار شد .در نهایت به دلیل تأثیر این بنا
بر بافت و محیط پیرامون ،تأکید میشود حفاظت از این بنا از طریق حفظ ارزشهای تاریخی و معمارانه و همچنین حفظ نقش کالبدی
و اجتماعی آن در فضای شهری صورت پذیرد.
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مقدّ مه
مســجد جامع عتیق اصفهان بنایی فاخر و ارزشمند در تاریخ هنر و
معماری اسالمی ایران است .تاکنون تحقیقات و مطالعات متعددی در
خصوص این بنا انجام شده اســت و وجوه مختلفی از ارزشهای آن از
جمله ؛تاریخی ،باستان شناســی ،معماری ،سازهای و زیبایی شناسی
1
بررسی و معرفی شده است .اکثر مطالعات انجام شده با تأکید بر خوانش
ارزشهای تاریخی بنا بوده است .در صورتی که ،با توجه به نقش و جایگاه
مساجد و به خصوص مسجد جامع در شهر ایرانی -اسالمی ،ارزشهای
دیگری نیز بر این مکان مترتب است که الزم است مطالعه شود.
با مروری در تاریخ در مییابیم که مســجد جامع عتیق در بستر
اســتقرار خود بنایی با عظمت و گسترده است که با عناصر و اجزای
تشــکیلدهنده بافت شهری ارتباط مستقیم دارد .این بنا از یک سو
محدود به محلههای مسکونی ،از سویی به بازار و میدان سلجوقی و از
سویی با مقبره عالمه مجلسی مرتبط است .در حقیقت این مکان به
مانند یک مفصل و گره شهری ارتباط فیزیکی و کالبدی بین عناصر
اصلی شهر را ممکن کرده است .حال این پرسش مطرح میشود که
با توجه به تغییرات نظام و ســاختار کالبدی شهرها در دوره معاصر،
تعامل مسجد جامع عتیق با محیط اطرافش چگونه است؟
در خصوص شــناخت نقش مســجد جامع عتیــق میتوان گفت
ارزشهای این مکان در طی زمان دچار تغییراتی شده است .به منظور
تعیین ارزشهای بنا در طول زمان میتوان دو دوره زمانی تعیین کرد:
نخست از زمان ساخت مسجد شبســتانی حیاطدار  -پس از اصالح
جهت قبله ،در سال  226هجری قمری (مافروخی )89 :1385 ،برابر با
 220شمسی -تا سال 1310شمسی .در این دوره زمانی مسجد جامع
به عنوان یکی از ارکان تشکیلدهنده ساختار شهر بوده است .اهمیت
مسجد جامع عتیق در ایجاد مرکزیّت شهری به حدی بود که با وجود
اینکه شاه عباس مسجد جامع جدید را در سال  1020هجری قمری
برابر با  990شمســی (هنرفر )427: 1350 ،ســاخت و نقش مسجد
جامع عتیق کمرنگ شد ،اما تغییر ماهیت نداد و همچنان مسجدی با
نقش و جایگاه اجتماعی باقی ماند .در دوره معاصر و با نفوذ مدرنیسم
به ایران ساختار شهر و نظام ارتباطی و اجتماعی شهرها تحول یافت
و در مورد ابنیه ،ارزشهای جدید از جمله ارزش تاریخی معرفی شد.
از این رو ،در این دوره با نگرشــی نوین به آثار دارای قدمت پرداخته و
شــیوه جدیدی از حفاظت از آثار نیز مطرح شد .دوره دوم در مطالعه
مسجد جامع عتیق را میتوان پس از تغییر رویکرد ارزشی و مشخصاً
از سال  1310که این مسجد به عنوان بنایی تاریخی ثبت شد ،تا زمان
حال ( 1392شمسی) در نظر گرفت.
ایــن پژوهش با در نظــر گرفتن نقش بنا در دورههای یاد شــده،
ارزشهایآن را به عنوان یک فضای شهری و در ارتباط با عناصر و بافت
پیرامون واکاوی کرده و سپس تغییراتِ تعامل این بنا با حوزه بالفصلش
را بررســی قرار داده است .بدین منظور ،مسجد جامع به عنوان بنایی
با کارکرد اصلی مذهبی ،با نگاهی دیگر به عنوان مفصلی برای اتصال
عناصر کالبدی اطراف در نظر گرفته شــده است .این مکان به عنوان
تلفیقی از فضای شهری و معماری با تناسبات هندسی مطلوب ،نفوذ

پذیری باال به واســطه ورودیهای متعدد ،ایجاد حس آرامش ،ایمنی،
دنجی به نوعی نقش میدانی محلی را ایفا میکند .بدین شکل ظرف یا
بستری برای تعامالت و ارتباطات اجتماعی فراهم کرده است.
 .1روش پژوهش
به منظور شــناخت این مکان در گذشته ،به اسناد و متون تاریخی
فعالیتهای جاری در فضا
مراجعه شد .در این دســته از منابع اغلب ّ
توصیف میشــود .برای شــناخت این مکان در دوره دوم یعنی دوره
معاصر ،از منابع کتابخانهای و مشــاهدة میدانی استفاده شده است .با
اطالعات جمع آوری شده ،مسجد جامع عتیق و ارتباط آن با محیط
فعالیت ،در دو دوره معرفی شده ،بررسی شد.
اطرافش ،به لحاظ کالبد و ّ
سپس مفاهیم «فضای عمومی»« ،فضای شهری» و «ساختار شهری»
از دیــدگاه صاحب نظــران متعددی جمع آوری و جمعبندی شــد.
مواردی از جمله سهولت دسترسی عمومی ،امکان تعامالت اجتماعی
فعالیتهای عمومی ،که ویژگی مشــترک فضاهای عمومی است و
و ّ
امنیت ،سرزندگی
ارتباطات بصری و حرکتی ،انسجام با بستر موجودّ ،
فعالیتهــای گوناگون ،تداعی معانی ،پویایی و نماد هویت
اجتماعیّ ،
شهری بودن که از مؤلفههای سازنده کیفیات فضای شهری هستند،
در دو دوره زمانی بررسی و تغییرات آن مشخص شد.
 .1-1موقعیت جغرافیایی مسجد جامع عتیق اصفهان
مســجد جامع عتیق اصفهان در محل روستای قدیمی یاوان بنا
شده اســت .به دلیل نقش و اهمیتی که مساجد جامع به طور کلی
و مسجد جامع عتیق اصفهان به طور خاص ،در زندگی مردم داشته
است ،این بنا در مرکز شهر و در مجاورت مراکز حکومتی ،اقتصادی
(بازار) و اجتماعی (میدان سلجوقی) شکل گرفته است .سپس عناصر
اصلی شــهر از جمله مدارس و حمامهــا در ارتباط با این مجموعه
قرار گرفتند .در دوره صفوی با ســاخت میدان نقش جهان ،راستای
بازار و مســجد جامع جدید ،مرکز شهر به سمت جنوب منتقل شد.
مســجد جامع عتیق هم اکنون نیز در مرکز بافت تاریخی شهر قرار
گرفته است.

تصویر شماره  :1نقشه توده فضا و موقعیت مسجد جامع اصفهان ،بازار و
میدان نقش جهان (نقشههای سازمان نقشه بردای استان اصفهان)

 .2-1تاریخ بنا
مسجد اولیه در سال  156ه.ق (ابونعیم اصفهانی)130 :1377 ،
در این محل و بر روی بنایی که احتماالً آتشکده بود (گدار ،گدار ،و
سیرو1371 ،ب ،)65 :ساخته شد .در سال  226مسج ِد سال 156
تخریب شد و مســجد جدید پس از اصالح جهت قبله (مافروخی،
 )89 :1385به صورت شبســتانی و با دیوار خشتی ساخته شد .در
قرن چهارم وهم زمان با دورة آل بویه یک ردیف ســتون به فضای
ســر پوشیده مسجد اضافه شد(گالدیری ،بیتا .)8 :در قرن پنجم و
ششم مهمترین تحول کالبدی در بنا اتفاق افتاد .با تخریب تعدادی
از ســتونها گنبد خانه نظام الملک در ســمت قبله (پیشین23 :؛
گالدیری 3)40 :2535 ،وســپس گنبدخانه تاج الملک در شــمال
مســجد ساخته شد .پس از آن با ساخت چهار ایوان ،ایوان جنوبی
(صفه صاحب) ،ایوان شــمالی (صفه درویش) ،ایوان شرقی (صفه
شــاگرد) ،ایوان غربی (صفه استاد) ،مســجد شبستانی به مسجد
چهار ایوانی تبدیل شد (گالدیری .)21 :1370 ،در این زمان چهره
مسجد به کلی دگرگون شد.
بــا وجود تغییرات زیاد در دورههای بعدی اما همچنان مســجد
ماهیت غالب ســلجوقی خود را حفظ کرده اســت .به گونهای که
ّ
تا پیــش از کاوشها و مطالعات گروه ایزمئو مســجد جامع عتیق
بنایی ســلجوقی شــناخته شده بود .در دوره ســلجوقی همچنین
فضای کتابخانه در جنوب شرقی مسجد ساخته شد(پیشین.)46 :
در دوره ایلخانی شبســتان و محراب الجایتو ســاخته شد (گدار،
گدار ،و ســیرو1371 ،الف )287 :و نمای رو به صحن دو طبقه شد
(گالدیری49 :1370 ،؛ گدار ،گدار ،و ســیرو1371،الف .)284 :در
دورة مظفری قســمتی از شبستانهای شمال مسجد (گدار ،گدار،
و ســیرو1371 ،ب61 :؛ گدار ،گدار ،و ســیرو 1371 ،الف )99 :و
همچنین مدرسه مظفری در سمت شرق مسجد ساخته شد (گدار،
گدار ،و سیرو1371 ،ب.)64 :
2
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تصویر شماره  :2موقعیت مسجد جامع عتیق نسبت به محور هندسی
چهار باغ و محور ارگانیک زاینده رود .مأخذ :نگارنده

در دورة تیموری ،شبســتانی در جنوب غربی مسجد (گالدیری،
 )66 :1370و تزیینها و کاشیکاری های رو به صحن اضافه گردید
(گدار ،گدار ،و سیرو1371 ،الف .)287 :پس از آن در دوره صفوی
شبستان زمستانی (بیت الشتا) در غرب مسجد (گالدیری:1370 ،
 )60و همچنین شبستان صفوی در جنوب غربی مسجد و با تغییر
در قســمتی از شبســتان تیموری ساخته شــد و کاشیکاریهای
نفیسی به مسجد اضافه شــد (هنرفر .)71 :1350 ،در دوره قاجار
سردر ورودی فعلی مسجد ساخته شد (جبل عاملی.)14 :1387 ،
عالوه بــر آن تغییرات جزئــی و بیش تر در تزیین ها انجام شــد.
همچنین مرمت و توســعه مقبره عالمه مجلسی در این دوره انجام
شد (گدار ،گدار ،و سیرو1371 ،ب .)85 :در دوره معاصر مهمترین
تغییرات کالبدی مربوط به تخریب قســمتی از مســجد در جریان
جنگ تحمیلی است .با وجود اینکه مسجد جامع جزء آثار تاریخی
ثبت شده بود و بنا بر معاهده الهه ( )1945تخریب آثار تاریخی در
حین جنگ ممنوع اســت ،در جریان جنگ تحمیلی ایران و عراق
بمباران و یازده چشــمه از شبستان جنوبی تخریب شد .پس از آن
سازمان میراث فرهنگی آن را به شکل اول با ستون های مستطیل
و با آجرهای جدید بازســازی کرد .همچنین محل اصابت راکت با
چیدمان متفاوت کف فرش ،مشــخص شــده است( .جبل عاملی،
12 :1387؛ رضا زاده.)279 :1390 ،
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 .3-1مطالعات پیشین
مسجد جامع به دلیل دارا بودن شواهد تاریخی از تمام دورانها
موضوعی جالب ،مرموز و جذاب برای محققان تاریخ هنر و معماری
اســامی بوده اســت .از این رو تاکنون افراد مختلفی چون آندره
گدار ،4اریک شــرودر ،5آرتور پوپ ،6اسمیت ،7امبرتو شراتو ،8اوژن
گالدیری ،9اولگ گرابار ،10ویلفرد بالنت ،11گابریل ،12دونالد ویلبر،13
ســان واژه 14این بنا را مطالعه و بررســی کــرده و اغلب کتاب یا
گزارشــی در توصیف آن نگاشــته و بعضی در حین مطالعات خود
مرمتهایی نیز داشــتهاند .البته از کارشناســان ایرانی نیز افرادی

چــون لطــف اهلل هنرفر 15و اســتاد همایی 16را میتــوان نام برد.
اکثر این محققان به بنای مســجد جامع از دیدگاه ارزش تاریخی
پرداختهاند .تنها الگ گرابار در کتاب مسجد بزرگ اصفهان به این
مکان از دریچه شــهر نگاه کرده و ارتباط مسجد با شهر را مطالعه
کرده است .وی در این باره میگوید« :این همزیستی میان مسجد
و شــهر است که باعث میشــود در نهایت قدرت در مسجد جمعه
تبیین شود» (گرابار.)41 :1388 ،
 .4-1ساختار شهر
«ســاختار عبارت است از مجموعهای از روابط که در آن عناصر
میتوانند تغییر یابند ولی به شــکلی کــه متکی به کل باقی مانده
و مفهــوم خود را حفــظ کنند .روابط بین عناصــر مهمتر از خود
عناصر است .عناصر دارای قابلیت تغییر درونیاند ولی روابط آنها
ثابــت باقی میماند» (حمیدی .)12 :1376 ،ســاختار یک شــهر
دارای دو بعد پیدا و ناپیداســت؛ بعد کالبدی پیدا و بعد اجتماعی
و اقتصادی ناپیداســت (پیشــین .)45 :اگر بر آن هستیم ساختار
کالبدی فضایی تمام عناصر و اجزای شــهر را به طور دقیق بررسی
کنیم ،باید پیوندهای آن را بیابیم« .ســاخت کالبدی» به تعبیری
محل قرارگیری عناصر شهری و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر و نیز
عملکرد آنها در زندگی شهری است (بذرگر.)54 :1382،
 .1-4-1مسجد جامع بخشی از ساختار شهر
شهرهای ایرانی در دوره اسالمی دارای دو پایه اصلی هستند .یکی
مسجد جامع و دیگری بازار (بذرگر97 :1382 ،؛ دهقان نژاد:1386 ،
 .)32فالمکی عناصر اصلی تعیین کننده شالوده شهر را مسجد جامع،
محلّههای مسکونی و بازار معرفی میکند .وی مسجد جامع شهرهای
ایران را به دلیل کارکرد و رابطه مستقیم با اقشار اجتماعی ،همچنین
به دلیل شکل فضایی و پیوند کالبدی با بافتهای مسکونی ،بازرگانی
و خدماتی ،یک عنصر شهرسازی اولیه به حساب میآورد (فالمکی،
 .)128 :1374توســلی عناصر شکلدهندة ساختار شهرهای سنتی
ایران دوره اســامی را در قالب پنج دسته معرفی میکند .از جمله
مساجد جامع (توسلی.)11 :1381 ،
 .2-4-1مسجد جامع؛ یک معبر
گرابار ( )1388اصفهان را نمونهای از یک شــهر اسالمی سنتی
میداند که در آن زندگی ،کار و پرستش خدا صمیمانه به هم گره
خورده اســت .به دلیل ارتباط و پیوستگی زندگی روزمره مردم با
عبادت و مراجعه روزانه مردم به مساجد و به دلیل اینکه همه مردم
شهر میبایست در نماز جمعه شرکت میکردند ،در نتیجه مسجد
جامع عتیق در مرکز شهر و در مجاورت عناصر اصلی شهر همچون
بازار شــکل گرفته است و گذرهای مختلف نیز مردم محلهها را به
مسجد میرسانند (موسوی فریدنی .)19 :1378 ،به منظور سهولت
دسترســی و نفوذ پذیری ،مســجد جامع با ورودیهای متعدد به
سمت بافت اطراف گشوده شده است.
در شهر سنتی اصفهان «مهمترین نقطه سر پوشیده شهر که همه
راهها به سمت آن متوجه است مسجد جمعه اصفهان است» (فقیه،
 .)7 :1354مســجد جامع با توجه به گستردگی زیاد (مساحتی در
حدود  22000متر مربع) به صورت مانعی در برابر جریان ســیال

مســیرها و گذرهای شــهری قرار نگرفته است ،بلکه خود جزئی از
شــبکه معابر و «همانند یک گره ،پیوند دهنده مسیرها و گذرهای
شهر شده اســت» (توالیی .)45 :1387 ،شبســتانها را میتوان
گذرگاههایی دانســت که به صورت واسطه بین بیرون و درون قرار
گرفتهاند .مســجد در پالن لکه جوهری است چکیده در متن شهر.
بدین شــکل به نظر میرسد ســاختمانی که با عظمت غولآسایی
از زمین روییده ،در شــهر گرداگردش ذوب شده است و به همین
خاطــر نمیتوان لبههای آن را از بافت شــهری که دائماً جا به جا
میشود جدا و مشخص کرد (گرابار 15 :1388 ،و  .)31از آنجا که
ســهولت دسترسی از الزامات اصلی مساجد است ،17در طول زمان،
ورودیهای بنا در انطباق و امتداد گذرهای شهری شکل گرفتهاند
و این گونه یک عنصر معماری در امتزاج با تاریخ شــهر به صورت
یک جریان مداوم شکل گرفته است (توسلی.)17 :1381 ،

تصویر شماره  :8ارتباط بنا و شبکه معابر بر اساس عکس هوایی سال 1335
مأخذ :فقیه1354 ،

این شــکل ارتباط مســاجد با گذرهای عمومی بهترین صورت
بیان کالبدی مفهوم مســجد به عنوان خانه خدا ،خانهای متعلق به
همه بوده است (توسلی .)46 :1371 ،در سالهای اخیر ،به منظور

 .5-1فضای عمومی
ویژگی بســیاری از اجزا و عناصر و فضاهای اصلی شهر عمومی
بودن است (بذرگر .)80 :1382 ،با وجود این ،تعریف فضای عمومی
به روشــنی مشخص نیست .از این رو (در جدول شماره  )1تعاریف
گوناگون به صورت خالصه جمع آوری شده است:

بررسی تغییر نقش مسجد جامع عتیق در ساختار شهری اصفهان در گذر زمان

تصویر شماره  :7عکس هوایی سال 1335؛ مأخذ :فقیه1354 ،

کنترل و حفاظت بنا ،درهای مســجد بســته شدهاند و ورود به بنا
فقط از طریق ورودی اصلی که در سمت جنوب شرقی قرار دارد با
تهیه بلیت ممکن شــده است .این امر عالوه بر اینکه جریان سیال
معابر و بافت پیرامون بنا را مســدود کرده اســت ،بر خالف قوانین
ســنتی حاکم بر بنا ،طی قرون متمادی اســت و بــر ارتباط بنا با
محیط پیرامون و ارزش بنا به عنوان یک گره شــهری تأثیر منفی
گذاشته است.
 .3-4-1مسجد جامع ،مکانی با حریمهای خاص
فعالیــت و رفتار حریم و قلمروی خاص خود را داراســت
«هر
ّ
و متقابــ ً
ا هر فضا نیز دارای حریم و حرمت خود اســت» (پاکزاد،
 .)76 :1389مســجد صرفاً به عنوان بخشی از بافت و معبر نیست،
بلکه به دلیل قداســتی که دارد خود یک بنا با قوانین و حریم های
خاص خود است .از این رو ،ورود به مسجد ،عبور ،توقف و استفاده
از فضــای مســجد قوانین و احکام شــرعی خاص خــود را دارد
(ســلطانزاده .)38 :1385 ،به طور مثال نجس کردن مسجد حرام
اســت و هرکس بفهمد مکانی از مسجد نجس شده است باید فورا ً
آن را تطهیر کند.
عالوه بر الزامات شرعی ،به لحاظ عرفی و فرهنگی مساجد واجد
ارزش و احترام خاصی هستند که این نگرش در رفتار مردم در این
امنیت
مکان تأثیر گذار اســت .به همین دلیل از حرمت ،آرامش و ّ
بیشتری نسبت به مکانهای عمومی و نیمه عمومی برخوردار است.
در این مکان رفتارهای ناهنجــار اجتماعی که بعضاً در مکانهای
عمومی مشــاهده میشــود ،رخ نمیدهد و در صورت بروز ،مردم،
و نه صرفاً متولی مســجد ،آن را کنترل میکنند؛ به عبارتی ،مردم
و کاربــران بنــا در حفظ حرمت و ســامت اجتماعی مکان نقش
مستقیم دارند.
 .4-4-1مسجد جامع ،یک واشدگاه
واشدگاه 18به عنوان فضای جمعی گشایشی است که در تعریف
کالبد آن دو یا چند مســیر نقش دارند و در آن تأکید بر ســکون
بیش تر از حرکت است؛ به عبارت دیگر در مقیاس محله ،واشدگاه،
گره حاصل از تقاطع چند مســیر است .در واشدگاه مسیر میتواند
در اطراف یا درون فضای جمعی حرکت کند.
به لحاظ کالبدی صحن مسجد جامع در بافت ارگانیک و فشرده
مانند یک واشــدگاه و میدان محلــی عمل میکند .پس از عبور از
معابر ،در این فضا ،شــکل گیری و تقویت تعامالت اجتماعی امکان
پذیر میشود .با توجه به کیفیات فیزیکی و فضایی مطلوب صحن،
از جمله هندسه و تناسبات مناسب ،محصوریت با آسمان به عنوان
ســقف فضا و خط آســمان زیبا و آرام بخش ،رخ دادن رویدادها و
فعالیتهای اجتماعی ممکن میشود.
ّ
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عرصه عمومی

 دسترسی آزاد و قانونی همه مردم شامل فضاهای باز و بستهفعالیتهای سیاسی
 مورد استفاده درّ

خیابانها ،میادین ،میدانچهها ،ساختمانهای عمومی نظیر
کتابخانهها و تاالر کاخ شهرداری

کامیلو سیت

عرصه عمومی

 به لحاظ کالبدی فضایی محدود و در ارتباط با مجموعههافعالیتهای اجتماعی
 در انطباق با هدفهای انسانی وّ
 -عامل تقویت روح همکاری جمعی و روابط متقابل انسانی

جاذبههای هستهای (میادین) ،جاذبههای خطی (خیابانها)

تیبالدز
()1383

عرصه عمومی

 به عنوان مهمترین بخش محیط شهری -موجب تماس و تعامل انسانها

تمام بخشهایی که مردم به آن دسترسی فیزیکی و بصری
دارند .شامل  :خیابانها ،پارکها ،چهارراهها ،ساختماهای
محصور کننده آنها

جان لنگ
()1381

عرصه عمومی

فعالیت
 شامل دو جزء کالبد وّ
 (عرصه عمومی کالبدی و عرصه عمومی تصمیم گیری) دارای سلسله مراتب عمومی ،نیمه عمومی ،نیمه خصوصی،خصوصی (به نقل از نیومن)

کارمونا
()1388

عرصه عمومی

 -شامل دو بعد کالبدی و فرهنگی -اجتماعی

شولتز
()1388

بناها و فضاهای
عمومی

 محل دیدار عمومیفعالیتهای عمومی
 مکانّ
 -حاوی باورها و ارزشها

-

مدنی پور
()1379

فضای عمومی

 دسترسی آزاد مردمفعالیت در فضا – تعامل اجتماعی
ّ
 تحت کنترل یک سازمان پیوند دهنده انسانها با هم و در طول زمان -تداوم از طریق پیوند دورههای تاریخی به هم

-

والزر
()1986

فضای عمومی

 فضایی برای اشتراک با غریبهها -فضایی برای سیاست ،مذهب ،داد و ستد و ورزش

-

ولفگانگ
()2000

فضای عمومی

 مکان تعامالت اجتماعی و تجارب زندگی شهری واسطهای برای ارتباط با افراد جدید -تعدیلکننده نظام ارتباط شهری

-

کر و سایرین

فضای عمومی

فعالیت کارکردی و مراسم اجتماعی
 بستر مشترکی برایّ
 -مکانی برای نمایش زندگی اجتماعی

-

نقی زاده
()1386

فضای عمومی

 -قابل دسترس برای عموم

به عنــوان جمع بندی تعاریف فوق میتوان گفت فضای عمومی
مکانی است که دسترسی به آن برای همه امکان پذیر است .فضایی
اســت برای دیدارهای عمومــی و تعامالت اجتماعی و لذا بســتر
فعالیتهای سیاسی و اجتماعی به شمار میآید.
مناسبی برای
ّ
 .1-5-1مسجد جامع ،یک فضای عمومی
در گذشــته به دلیل نقش مساجد در زندگی روزمره ،هیچ گاه
د ِر مساجد بسته نمیشــد .در تمام اوقات شبانه روز عدهای در

-

فضای عمومی خارجی:
میدان ،خیابان ،پارک ،خطوط ساحلی
فضای عمومی داخلی:
کتابخانهها ،موزهها ،تئاتر شهر ،حمل و نقل عمومی
فضای داخلی و خارجی نیمه عمومی:
محوطه دانشگاهها ،زمین ورزشی ،رستورانها ،مراکز خرید

میدان ،خیابان ،پارک ،سینما ،تئاتر ،مسجد ،بازار

آن بــه کار علم و عبادت و قضاوت مشــغول بودهاند (موســوی
فریدنــی « .)21 ،1378آدام متز  19با اشــاره بــه باز بودن د ِر
حیاط مســاجد در تمام ساعات شبانه روز مساجد جامع شهر را
با میدانهای عمومی مقایســه میکند کــه پناهگاه و خوابگاهی
برای مســافران و معتکفان  20بوده اســت (توسلی.)46 :1371 ،
البته این نکته نیز شــایان ذکر اســت که در طول تاریخ همواره
غیر مســلمانان از ورود به مســاجد منع میشــدند .در ایران از

بررسی تغییر نقش مسجد جامع عتیق در ساختار شهری اصفهان در گذر زمان

دوره پهلوی اول ورود به مساجد برای غیر مسلمانان آزاد شد .از
طرفی در ســالهای اخیر ورود به این مکان با تهیه بلیت ممکن
است .با این وجود ،میتوان مساجد از جمله مسجد جامع عتیق
را جزء فضای عمومی و حتی مهمترین بنای عمومی شهر ایرانی
اســامی محسوب کرد (دهقان نژاد1386 ،؛ بذرگر1382 ،؛ نقی
زاده1386 ،؛ توسلی.)1371 ،
 -2-5-1فعال ّیت در فضای عمومی
فعالیتها وجود
در فضای با ِز عمومی امکان انتخــاب رفتارها و
ّ
دارد .به عبارتی فضای عمومی ،فضای منعطفی است که خود را به
راحتی با گوناگونی رفتارها تطبیق میدهد ( ،Lynch, 1972: 110به
فعالیتهای بیرونی
نقل از پاکزاد .)80 :1389 ،به باور گِل (ّ )1387
فعالیتهای
در فضای عمومی در ســه گروه قابل طبقه بندی استّ :
فعالیتهای اجتماعی.
فعالیتهای انتخابی و
ضروری،
ّ
ّ
 .1ضروری :آنهایی هســتند که کمابیش حالتی اجباری دارند.
وقوع آنهــا کمترین تأثیرپذیری را از محیط اطراف دارد .این
فعالیتها در همه اوقات ســال و در همه شــرایط انجام
گونه ّ
میپذیرد .بنابراین کمابیش مســتقل از محیط بیرونی هستند
و افراد هیچ گونه حق انتخابی ندارند .مثل رفتن به ســر کار یا
خرید روزانه.
فعالیتهــای انتخابی زمانی صــورت میپذیرند که
 .2انتخابی:
ّ
تمایل به انجام آن وجود داشــته باشد و زمان و مکان آن نیز
فعالیتها بیش تر
فراهم آور زمینهای مساعد باشد .این گروه از ّ
از گروههای دیگر به شرایط فیزیکی خارجی و دعوت کنندگی
مکان وابســته هســتند .در حقیقت وقوع آن منوط به شرایط
مناسب محیط و فضای کالبدی است.
فعالیتهایی اســت که بیش
 .3اجتماعی :در برگیرنده رفتارها و
ّ
از هر چیز وابسته به حضور دیگران در فضاهای عمومی است.
فعالیــت اجتماعی به صــورت خودجوش ،به عنــوان نتیجه
ّ

بودن مردم در فضا و حرکتشان در آن فضا ،صورت
مســتقیم
ِ
میپذیرد (گل 5 :1387 ،و .)6
فعالیتهای مختلف را فراهم کند
فضا میتواند امــکان رخدادن ّ
(پاکزاد .)47 :1389 ،همچنین کیفیت فضا بر نوع رفتار تأثیرگذار
است و نسبت به رفتار نقش کنترل کننده دارد؛ یعنی رفتارهایی را
تضعیف و رفتارهایی را تقویت میکند (پیشین .)54 :به طور مثال
کیفیات کالبدی فضای مسجد جامع مردم را به حضور و درنگ در
فعالیتهای موجود
این فضا فرا میخواند .بسیار دیده میشود افراد ّ
در فضای شهری مثل نشستن و خوردن را در مسجد جامع نسبت
به فضاهای باز شهری مجاور ترجیح دهند.
از طرفی درســت به مانند ســایر فضاهای شــهری ،در مسجد
فعالیت فرد
فعالیت دیگران ،باعث جذب
جامع نیز وجود مــردم و
ّ
ّ
فعالیت تمایل دارند؛ به عبارتی
میگردد .مردم برای مشــارکت در ّ
افراد و وقایع بر روی یکدیگر تأثیر میگذارند و این یک فرایند خود
فعالیتهای جدید به دنبال وقایع
تقویت گر اســت .بدین معنا که
ّ
جاری شکل میگیرد (گل .)67 :1387 ،به عنوان مثال گردشگران
در مســجد عالوه بر تماشای بنای مسجد جامع ،به تماشای مراسم
عبادی از جمله نماز عالقهمندند :دانشجویانی که برای اسکیس یا
برداشت مراجعه میکنند به صحبت و ایجاد ارتباط با گردشگران؛
نمازگزاران به گفتگو و تعامــات اجتماعی با یکدیگر ،کودکان به
بازی بــا کبوترها و ارتباط با محیط ،و عابــران و کاربران بومی به
فعالیت دیگران.
تماشای
ّ
 -3-5-1مسجد جامع ،یک فضای اجتماعی -سیاسی
«مسجد جامع بیش از هر چیز بنیادی است اجتماعی» (فالمکی،
فعالیتهای عبادی ،این مکان
 .)129 :1374در گذشــته عالوه بر ّ
مرکز محیط شــهری و زندگی اجتماعی و محل اصلی گردهمآیی
مردم در شــهر نیز محســوب میشــد .بزرگان دین و علم هم که
از شــهرهای دیگر میآمدند به مســجد جامع میرفتند و خود را
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تصویر شماره  :9تنوع فعال ّیت

میشناساندند (موسوی فریدنی .)19 :1378 ،در این مکان ،مردم
از آخرین اخبار آگاه میشــدند و مسائل مهم جامعه از جمله متن
وقف نامهها ،21بخشــودگی مالیاتی 22و تغییر مذهب 23را بر سنگ
مینوشتند .حتی این مکان ،محل تجمعات مردمی از جمله تجمع
مردم در مسجد جامع در سال  1296و شورش علیه ظلم بی اندازه
ظل السلطان نیز بوده است (جابری انصاری.)392 :1378 ،
به دلیل نقش اجتماعی مساجد ،آنها را باید قلب تپنده شهر دانست
که به خوبی وضع اجتماعی شهر را منعکس میکردند؛ چنانکه شادی و
غم و هیجانهای عمومی را از ضربان آن میشد تشخیص داد (سلطانزاده،
 )147 :1362و به همین دلیل در بین اهل سفر ضربالمثلی رواج دارد
بدین مضمون :اگر خواســتی نسبت به شهری اسالمی که تازه وارد آن

شــدهای اطالعات کاملی حاصل کنی کافی است ابتدا سری به مسجد
جامع آن شهر بزنی (شایسته و قاسمی.)94 :1383 ،
 .6-1فضای شهری
فضا نیز به اندازه توده ســاختمانی نیروی سازمان دهنده مهمی
در شهر دارد و نباید آن را محدودهای به جا مانده از ساخت و ساز
فعالیتهای انسانی در
بناها دانســت .زیرا بخش مهمی از اعمال و ّ
این فضاها اتفاق میافتد .فضاهای شــهری بخشــی از فضای باز و
عمومی شــهرها هستند که به نوعی تبلور ماهیت زندگی اجتماعی
هســتند(پاکزاد 79 :1389 ،و  .)81در جدول شماره  2خالصهای
از تعاریف گوناگون «فضای شهری» با تأکید بر آرای صاحب نظران
ایرانی آورده شده است:

جدول شماره  :2تعریف و ویژگی های «فضای شدی» از دیدگاه برخی صاحب نظران ایرانی
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تعریف و ویژگی

صاحب نظر

فضا

توسلی
()1371

فضای شهری

 ارتباطات ویژه بصری و حرکتی همراه با تاریخ یک ملتفعالیتهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
 بسترّ

-

رضازاده

فضای شهری

 -کانون روابط اجتماعی و فرهنگی

-

بحرینی ()1377

فضای شهری

فعالیتهای عمومی شهری
 صحنهای برایّ

حبیبی ()1381

فضای شهری

 پیوند دهنده گذشته ،حال و آینده شامل چهار عنصر :ساکنان یا عابران ،عناصر انسان ساخت (کالبدی یافعالیتی) ،روابط و زمان
ّ

سلطان زاده
()1372

فضای شهری

 باز و سر پوشیده شبکه ارتباطات پویا و تغییرپذیرفعالیت اقتصادی و اجتماعی
 عرصهّ

پاکزاد
()1389

فضای شهری

 دارای سه شاخصه :باز بودن فضا ،عمومی بودن فضا ،برقراری تعامالتاجتماعی در فضا

نقی زاده
()1386

فضای شهری

 دسترسی عمومی مرتبط با زندگی شهری (اعم از جمعی یا فردی در جمع) -نماد هویت شهری

انسان جزئی از فضاســت و با ارزشها و هنجارهای خود به این
فضا معنی میبخشد؛ بنابراین شرط اساسی برای اینکه یک فضای
عمومی ،فضای شهری تلقی شود این است که در آن تعامل و تقابل
اجتماعی صورت گیرد (پیشین .)81 :فضاهای مختلف شهری بستر
فعالیت استفاده کنندگان هستند .البته این رابطه دو
یا ظرفی برای ّ
فعالیتهای مردم جامعه هستند و در
سویه اســت .فضاها متأثر از ّ
عین حال فضاها بر شکل گیری رفتارها تأثیر مستقیم دارند .از آنجا
که رفتارها و روابط اجتماعی ثابت نیستند ،هر لحظه فضای شهری
چهرهای نو به خود میگیرد (تصویر شماره  10و .)11
از این رو میتوان گفت مســجد جامع عتیق یک فضای شهری
اســت و به لحاظ روابط اجتماعی از بســیاری فضاهای شــهری
دیگر قویتر نیز هســت .زیرا اســتفاده کنندگان اصلی این مکان
کسبه بازار و ســاکنان محلّه های مجاور هستند که غالباً یکدیگر

مصادیق

خیابانها ،میادین ،بوستان ها
-

راه (بازار و معابر) ،میدان ،فضاهای ورودی،
صحن مساجد جامع ،مزارها ،قهوه خانهها

میادین ،خیابانها ،بازارها ،بوستان های بدون
حصار ،ساباطها

را میشناســند و حضور در مســجد و نماز جماعت امکان ارتباط
آنها را میســر میکند .به همین جهت همواره میتوان گروههای
چند نفره را در حال گفتگو مشاهده کرد .24در عین حال همیشه
پذیرای افراد غیربومی هستند.
 .2یافتههای پژوهش
در مسجد جامع عتیق در طی قرنها تغییرات کالبدی بنا و بافت
پیرامون هماهنگ بوده است .در این مقاله پس از بازشناسی جایگاه
مســجد جامع در نظام کالبدی فضایی شهر و محله و تأثیر آن بر
نظامهای اجتماعی و فرهنگی و با تطبیق با نظرات صاحب نظران،
مشــخص شــد مســجد جامع یک فضای عمومی و جزء فضاهای
شــهری با حریم های خاص خود اســت .از این رو خصوصیات و
مؤلفههای فضای شهری را نیز دارد.

تصویر شماره  :10صحن مسجد جامع در بعد از ظهر یک روز زمستانی

به منظور بررسی تغییرات نقش مسجد جامع در نظام و ساختار
شــهری ،با توجه به تغییــرات نظام شهرســازی در دوره معاصر،
مؤلفههای ســازنده کیفیات فضای شــهری در دو دوره زمانی (از

تصویر شماره  :11صحن مسجد جامع در شب قدر

زمان ساخت مسجد حیاط دار تا سال  1310شمسی و از  1310تا
 1392شمسی) بررسی و تغییرات آن مشخص شد:

دوره اول
(از  220تا  1310شمسی)

دوره دوم
(از  1310تا کنون)

تغییرات

دسترسی عمومی

***

**

-

محل دیدار عمومی  /تعامالت اجتماعی

****

**

-

فعالیت های عمومی
مکان
ّ

***

**

-

حاوی باورها و ارزش ها

****

**

-

فضایی برای اشتراک با غریبه ها

****

*

-

ارتباطات بصری و حرکتی

****

***

-

تسلسل حرکت

****

*

-

انسجام با بستر موجود

****

**

-

امنیت
ّ

***

****

+

سرزندگی اجتماعی

****

**

-

فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
بستر
ّ

****

**

-

تداعی معانی

****

*

-

پویا و تغییرپذیر

****

به لحاظ کالبدی*
به لحاظ رفتاری **

-

همراه با تاریخ ملت

****

***

-

نماد هویت شهری

****

**

-

ویژگی

به عنوان فضای عمومی
به عنوان فضای شهری

میزان حداکثر****

میزان حداقل *

نفی مطلق ×

تغییرات افزایش +

همــان طور که در جدول باال مشــخص اســت مؤلفههای کیفیت
فضایی مسجد جامع عتیق در دوره معاصر و با تغییر شیوه زندگی
به واســطه هجوم تفکر غربی و تغییر نظام و ســاختار شهر دچار
تغییرات منفی شــده است .در حقیقت میتوان گفت با وجود ثبت
تاریخی و ثبت جهانی شدن 25بنا ،نقش و موقعیت آن در نظام شهر
و به عنوان فضایی شهری تضعیف شده است.

تغییرات کاهش -

 .3بحث و جمع بندی
چنانچه بررسی شد مسجد جامع عتیق یکی از اجزاء اصلی ساختار
شــهر به شــمار میرود .از آنجا که یک اثر معماری جدا و منفک از
محیط پیرامونش نیست ،و به دلیل تأثیر متقابل بنا و محیط شهری،
در حقیقت نقش مسجد جامع عتیق به عنوان فضای شهری جزئی از
هویت بناست .از این رو ،در روند حفاظت از این بنا ،عالوه بر وضعیت

بررسی تغییر نقش مسجد جامع عتیق در ساختار شهری اصفهان در گذر زمان

جدول شماره  :3ویژگی های مسجد جامع عتیق در دو دورة زمانی قبل و پس از  1310به عنوان فضای عمومی و فضای شهری
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ســاختاری و تاریخی بنا ،موقعیت و جایگاه بنا در نظام شهری نیز از
اهمیت بسیار برخوردار اســت و لذا باید پایش 26شود .این پژوهش با
تالش برای یافتن پاسخ این سؤال که در نظام شهرسازی جدید ،نقش
و جایگاه مســجد جامع عتیق در ســاختار شهری چگونه تغییر کرده
اســت ،امکان بررســی وجهی از ارزشهای بنا را میســر کرده که در
حفاظت از این بنا الزم میآید.
در دوره معاصــر ،به دلیل اولویت پیدا کــردن ارزشهای تاریخی،
مســجد جامع عتیق به عنوان بنای تاریخی مورد توجه قرار گرفت .به
امنیت بنا ،ارتباط عمومی
دالیلی از جمله حفظ ارزشهای تاریخی و ّ
مردم با بنا محدود شــد .از طرفی دیگر به دلیل تغییر ساختار شهر در
دوره معاصر نقش این مکان به عنوان یک رکن اصلی در نظام شــهر
سازی سنتی به کلی تغییر کرد.
یافتههای پژوهش نشــان داد کیفیات و مؤلفههای مکان به عنوان
فضایی عمومی و فضایی شهری در مسجد جامع عتیق اصفهان نسبت
به گذشــته تضعیف شده و بدین جهت حوزه اعتبار و ارزش این مکان
از مقیاس شهر به مقیاس بنا کاهش یافته است؛ قطعاً این موضوع در
تغییر هویت مکان تأثیر خواهد داشت.
با توجه به تغییرات منفی نقش و جایگاه بنای مسجد جامع عتیق در
نظام و ساختار شهری در دوره معاصر و پس از اعمال قوانین شهرسازی
جدید ،پیشنهاد میشود در جهت حفاظت جامع از هویت و ارزشهای
بنا ،به حفاظت و ارتقای کیفیات این مکان به عنوان فضایی عمومی و
توجه شود.
فضایی شهری ّ
پی نوشت ها

 .1برداشت
 .2تاریخ بنا بر اساس سال های هجری قمری بیان گردیده است.
 .3این مأخذ با تاریخ  2535شاهنشــاهی انتشــار یافته اســت که برابر با
 1355شمسی است.
 .4رییس اداره حفاظت آثار باستانی و نویسنده کتاب آثار ایران.
 .5تهیه کننده اولین پالن مسجد جامع که تا کنون معتبر باقی مانده است.
 .6معمار و محقق آمریکایی .نویسنده آثاری چون معماری ایران
 .7تهیه کننده اولین عکسهای هوایی و داخلی مسجد جامع.
فعالیتهای باستان شناسی گروه ایزمئو.
 .8مسئول
ّ
فعالیتهای مرمتی گروه ایزمئو و نویســنده ســه جلد کتاب و
مســئول
.9
ّ
چندین مقاله در رابطه با مسجد جامع اصفهان.
 .10ا ز مورخان به نام هنر اسالمی و نویسنده کتاب مسجد بزرگ اصفهان
 .11نویسنده کتاب اصفهان مروارید ایران
 .12نویسنده مقاله ارزشمندی درباره مسجد جامع در نشریه Ars Islamica
 .13نویسنده آثاری چون معماری اسالمی ایران در دوره ایلخانان
 .14نویســنده مقاالتی در خصوص مسجد جامع که بارها گالدیری به آن
ارجاع داده است.
 .15محقق تاریخ و نویســنده آثاری چون گنجینــه آثار تاریخی اصفهان.
کتیبه های مسجد جامع را ایشان قرائت کرده اند.
 .16محقق تاریخ اصفهان و متون قدیمی.
« .17پیامبر تاکید مینمودند که مســجد بایستی در مکانی قابل دسترس
بنا گردد تا مردم برای حضور در آن رغبت داشــته باشــند( ».مرتضی
)127 ،1387
 .18بنا به تعریف پیرنیا واشــدگاه فضای باز سر سه کوچه است که معموال

در آن چند درخت هم میکاشتند .گاهی واشد گاه به صورت حسینیه
در می آمد (پیرنیا  4 ،1390و .)387
 .19شرق شناس سوئیسی و نویسنده کتاب «تمدن اسالمی در قرن چهارم
هجری» است.
 .20نیاخوانان ،گوشه گزینان
 .21از جمله کتیبه لوح سنگی داالن حوضخانه که به وقف شرعی یک باب
خانه میپردازد (هنرفر )121 ،1350
 .22از آن جمله کتیبه فرمان شــاه طهماسب صفوی مبنی بر بخشش دو
هزار تومان مالیات اصفهان و توابع آن .این لوح ســنگی به ابعاد 245
× 108ســانتیمتر و در ایوان جنوبی نصب شــده است (هنرفر ،1350
 )89و کتیبه لوح ســنگی داالن ورودی مسجد جمعه که به ابعاد 110
×  88سانتیمتر است که حاکی از شکرگزاری شاه طهماسب اول برای
غلبه بر ازبکان و بخشش وجوه چوپان بیگی دارالسلطنه اصفهان است
(هنرفر )150 ،1350
 .23ســلطان محمد خدابنده در دورهای از زندگی خود مذهب تشــیع را
پذیرفت و نمود ایــن تغییر مذهب را در کتیبههــای محراب الجایتو
میتوان دید (معماریان  .)46 ،1389صفویان مذهب رســمی کشور را
شــیعه اعالم نمودند .یکی از راههای تبلیغ و تاکید این دین رسمی به
یادگار گذاشتن سنگ نوشتههای یادبود و تغییر در چهره بنای مسجد
جامع اصفهان بود (معماریان )62 ،1389
 .24بر خالف فضاهای شــهری مدرن که افراد با وجود در کنار هم بودن،
تنها هستند و نسبت به هم بیگانه.
 .25این بنا در سال  1391به ثبت جهانی( )WHLرسید.
 .26پایــش معــادل واژه  monitoringو به معنی تحت نظر داشــتن و
مراقبت پیوسته و مستمر است.

فهرست منابع و مراجع

1 .1ابو نعیم اصفهانی ،حافظ ( ،)1377ذکر اخبار اصفهان ،ترجمه نور
اهلل کسایی ،سروش ،تهران.
2 .2بحرینی ،حسین ( ،)1377فرایند طراحی شهری ،دانشگاه تهران،
تهران.
3 .3بذرگر ،محمدرضا ( ،)1382شهرسازی و ساخت اصلی شهر،
کوشامهر ،تهران.
4 .4پاکزاد ،جهانشاه ( ،)1389مبانی نظری و فرایند طراحی شهری،
شهیدی ،تهران.
5 .5پیرنیا ،محمد کریم ( ،)1390آشنایی با معماری اسالمی ایران،
تدوین غالمحسین معماریان ،سروش دانش ،تهران.
6 .6توسلی ،محمود ( ،)1371طراحی فضای شهری ،مرکز مطالعات و
تحقیقات شهرسازی و معماری ایران ،تهران.
7 .7توسلی ،محمود ( ،)1381ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و
خشک ،پیوند نو ،تهران.
8 .8توالیی ،نوین ( ،)1387شکل شهر منسجم ،امیرکبیر ،تهران.
9 .9تیبالدز ،فرانسیس ( ،)1383شهرسازی شهروندگرا ،ترجمه محمد
احمدی نژاد ،خاک ،اصفهان.
1010جابری انصاری ،محمد حسن ( ،)1378تاریخ اصفهان ،تصحیح و
تعلیق جمشید مظاهری (سروشیار) ،مشعل ،اصفهان.
1111جبل عاملی ،عبداهلل ( ،)1387مسجد جامع اصفهان،
 http://www.irac.ir/1-X-25-0-63دسترسی در ()1392/7/25
1212حمیدی ،ملیحه ( ،)1376استخوانبندی شهر تهران ،سازمان
مشاوره فنی و مهندسی شهر تهران ،تهران.
1313دهقان نژاد ،فاطمه ( ،)1386بافت قدیم نصف جهان ،سازمان

37. Lynch, Kevin (1972), the openness of open space, art
of environment, aidan ellis.
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فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان ،اصفهان.
1414رضا زاده اردبیلی ،مجتبی ( ،)1390مرمت آثار معماری ،دانشگاه
تهران ،تهران.
1515سلطانزاده ،حسین ( ،)1362روند شکل گیری شهر و مراکز
مذهبی در ایران ،آگاه ،تهران.
1616سلطانزاده ،حسین ( ،)1385فضاهای شهری در بافتهای
تاریخی ایران ،دفتر پژوهشهای فرهنگی ،تهران.
1717شایسته ،محمود رضا و منصور قاسمی ( ،)1383اصفهان؛ بهشتی
کوچک اما زمینی ،نقش خورشید ،اصفهان.
1818شولتس ،کریستیان نوربرگ ( ،)1388روح مکان :به سوی
پدیدارشناسی معماری ،ترجمه محمدرضا شیرازی ،رخ داد نو ،تهران.
1919فقیه ،نسرین ( ،)1354اصفهان شهری برای عابر پیاده ،مجله
هنر و مردم (.2 -10 :)152
2020فالمکی ،محمد منصور ( ،)1374باززنده سازی بناها و شهرهای
تاریخی ،دانشگاه تهران ،تهران.
2121کارمونا ،متیو ،تیم هیت ،تنر اک ،و استیون تیسدل (،)1388
مکانهای عمومی ،فضاهای شهری ،ترجمه فریبا قرائی ،مهشید
شکوهی ،زهرا اهری و اسماعیل صالحی ،دانشگاه هنر ،تهران.
2222گالدیری ،اوژینو (بیتا) ،مسجد جمعه اصفهان در دوران آل
بویه ،ترجمه حسینعلی سلطانزاده پسیان،سازمان ملی حفاظت آثار
باستانی ایران ،تهران.
2323گالدیری ،اوژینو ( ،)1370مسجد جامع اصفهان ،ترجمه عبداهلل
جبل عاملی ،سازمان میراث فرهنگی کشور ،تهران.
2424گالدیری ،اوژینو (« ،)2535اطالعاتی راجع به گنبد نظام الملک در
مسجد جامع اصفهان» ،مجله فرهنگ معماری ایران ( 2و :)3
.33 -49
2525گدار ،آندره ،یدا گدار ،و ماکسیم سیرو (1371الف) ،آثار ایران،
ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم ،ج  ،1-2موسسه چاپ و انتشارات
آستان قدس رضوی ،مشهد.
2626گدار ،آندره ،یدا گدار ،و ماکسیم سیرو (1371ب) ،آثار ایران،
ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم ،ج  ،3-4موسسه چاپ و انتشارات
آستان قدس رضوی ،مشهد.
2727گرابار ،اولگ ( ،)1388مسجد بزرگ اصفهان ،ترجمه محمد علی
موسوی فریدنی ،نشر مانی ،اصفهان.
2828گل ،یان ( ،)1387زندگی در فضای میان ساختمانها ،ترجمه
شیما شصتی ،جهاد دانشگاهی ،تهران.
2929لنگ ،جان ( ،)1381آفرینش نظریه معماری :نقش علوم
رفتاری در طراحی محیط ،ترجمه علیرضا عینی فر ،دانشگاه
تهران ،تهران.
3030مافروخی ،مفضل بن سعد ( ،)1385محاسن اصفهان ،ترجمه
حسین بن محمد آوی ،بیجا :سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری.
3131مدنی پور ،علی ( ،)1379طراحی فضای شهری :نگرشی بر
فرایندهای اجتماعی-مکانی ،ترجمه فرهاد مرتضایی ،شرکت
پردازش و برنامه ریزی شهری ،تهران.
3232مرتضی ،هشام ( ،)1387اصول سنتی ساخت و ساز در اسالم،
ترجمه ابوالفضل مشکینی و کیومرث حبیبی ،مرکز مطالعاتی و
تحقیقاتی شهرسازی و معماری ،تهران.
3333معماریان ،غالمحسین ( ،)1389مسجد جامع اصفهان ،به اهتمام
محمد علی طبرسا ،وزارت مسکن و شهر سازی ،مرکز مطالعاتی و
شهرسازی و معماری،تهران.

3434موسوی فریدنی ،محمد علی ( ،)1378اصفهان از نگاهی دیگر،
نقش خورشید ،اصفهان.
3535نقی زاده ،محمد ( ،)1386ادراک زیبایی و هویت شهر ،سازمان
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان ،اصفهان.
3636هنرفر ،لطف اهلل ( ،)1350گنجینه آثار تاریخی اصفهان،
کتابفروشی ثقفی ،اصفهان.
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