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چکيده
مسجد جامع عتيق اصفهان بنايي ارزشمند و فاخر در تاريخ هنر و معماري اسالمي ايران به شمار مي رود .تاکنون تحقيقات زيادي در مورد اين بنا صورت گرفته که همگي با تأکيد
بر خوانش ارزشهاي تاريخي و باستانشناسي انجام شدهاست و يافتههاي آن نيز تنها تحوالت کالبدي بنا را در طي زمان مشخص ميکند .در اين مقاله با نگاهي ديگر به مسجد جامع
عتيق ،وجه ديگري از ارزشهاي آن مطالعه شدهاست .مسجد جامع عتيق به علت گستردگي ،نفوذپذيري ناشي از تعدد وروديها ،مجاورت با محله هاي مسکوني ،بازار و مقبره عالمه
مجلسي و همچنين به دليل نقش عملکردي آن و ارتباط با زندگي روزمره مردم ،نقشي فراتر از تک بنا به عهده دارد و حتي ميتوان آن را به مانند يک ميدان محلي و گره شهري
در نظر گرفت .از اين رو به عنوان جزئي ارزشمند و مهم از فضاي شهري محسوب ميشود .هدف اين مقاله پس از تبيين نقش اين بنا به عنوان بخشي از ساختار و فضاي شهري ،يافتن
پاسخ اين سؤال است که با توجّه به تغييرات نظام و ساختار شهرها در دوره معاصر ،نقش اين بنا در ساختار شهر چگونه تغيير کردهاست؟ بدين منظور از طريق مطالعات کتابخانهاي و
ميداني ،بناي مسجد جامع در ارتباط با بافت پيرامون ،مورد مطالعه قرار گرفت و ارتباط بنا و بافت ،به لحاظ کالبدي و رفتاري ،بررسي و نقش و جايگاه آن ،به عنوان يک عرصه
عمومي و بخشي از ساختار شهري تبيين شد .سپس با مقايسه مؤلفههاي تعيين کننده کيفيت فضاي شهري در دو دوره زماني قبل و بعد از سال  1111شمسي ،تضعيف نقش اين بنا در
نظام شهري آشکار شد .در نهايت به دليل تأثير اين بنا بر بافت و محيط پيرامون ،تأکيد ميشود حفاظت از اين بنا از طريق حفظ ارزشهاي تاريخي و معمارانه و همچنين حفظ نقش
کالبدي و اجتماعي آن در فضاي شهري صورت پذيرد.
واژگان کليدي  :مسجد جامع عتيق اصفهان ،ساختار شهري ،فضاي عمومي ،فضاي شهري.
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