مسجد جامع اصفهان یافته های باستان شناسی و آرشیو
فریبا سعیدی انارکی

فتح اصفهان
هم زمان با فتح اصفهان توسط سپاه
مسلمین شهر اصلی آن جی مهم
ترین شهر اداری سیاسی مرکزی
ایران بود  .در مورد فتح اصفهان و
فاتح آن نقل قول واحدی در منابع
تاریخی اسالمی دیده نمی شود.برخی
از مورخین سال (21طبری )یا 23
(بالذری،یعقوبی و ابن فقیه )ذکر
نموده اند  .فاتح این شهر را عبداهلل
ابن بدیل (بالذری ) و برخی ابوموسی
اشعری (طبری) خوانده اند
.

اصفهان اوایل دوران اسالمی
طی سال های اولیه فتح اصفهان از
ابادی منطقه کاسته می شود  .والیت
اصفهان در دوره خلفای راشدین و
اموی با حاکمان عراق بود و اداره آن
با ری و قومس یکی بود .نخستین
مسجد جامع در ناحیه جی که نسبت
به یهودیه دارای وضع دفاعی بهتری
بود ساخته شد .یعقوبی پیشه
بیشترمردم اصفهان را کشاورزی
معرفی می کند و ساکنان اصفهان را
عالوه بر بومیان اصلی قبایل کرد و
عرب می داند که پس از فتح به
اصفهان مهاجرت کرده
اند.

انتقال مرکز به خوشینان
پس از ثبات سیاسی و آمیختن
ایرانیان و اعراب از اهمیت جی به
عنوان مرکز حکومتی کاسته شد  .در
سال 767میالدی مرکز حکومت از
جی به خوشینان دهکده ای میان
جی و یهودیه منتقل گردید .دومین
مسجد جامع اصفهان در این ناحیه بر
پا شد که محل آن در بافت اصلی
شهر مشخص نیست .

مسجد جامع اصفهان
با روی کار آمدن خلیفه منصور بار دیگر اصفهان رو به آبادی گداشت .سومین مسجد جامع اصفهان در
ناحیه یهودیه ساخته شد .در این دوره به نقل از مافروخی اصفهان روستاهایی پراکنده و شهر های خراب
بود (.آوی ) 20،

خلفای عباسی
در زمان خالفت هارون الرشید
() 170-193ه .ق به واسطه اختالف
بر سر پرداخت مالیات اصفهان از قم
و کرج جدا شد .در دوره خلیفه
معتصم () 218-227ه.ق با فرو
نشاندن جنبش خرم دینان اصفهان
رو به توسعه گذاشت .در همین دوره
وی مسجد را باز سازی کرد  .این
توسعه شهری در دوران خالفت
مقتدر ( ) 295-320ه.ق با ر دیگر
صورت پذیرفت .انعکاس این توسعه
شهری در مسجد جامع وسعت
بخشیدن به آن بود.

قرن چهارم ه.ق دهم میالدی و
سلسله های محلی

با تشکیل سلسله های محلی در
ایران اصفهان نیز از این تغییرات
بی نصیب نماند و در اوایل قرن
چهارم هجری قمری توسط
مرداویج ابن زیار به پایتختی بر
گزیده شد .وی مدتی اصفهان را
در دست داشت .تا دهه های
پایانی قرن چهارم ه.ق جی و
یهودیه با هم اصفهان خوانده می
شدند (.یعقوبی ،49،ابن حوقل
،106،یاقوت ) 211/2،به گفته ابن
حوقل جی در این دوره هنوز یکی
از بهترین روستاهای اصفهان بوده
و از لحاظ تجارت و ثروت از
یهودیه باالتر بوده است (.ابن
حوقل ) 111،

دوران آل بویه
از سده چهارم ه.ق به بعد یهودیه با
رشدی سریعتر از جی پیشی می
گیرد و به شهری بزرگ و آبادان
تبدیل می شود (.اصطخری) پس از
قتل مرداویج اصفهان در دست حکام
آل بویه دست به دست می شد .با
روی کار آمدن رکن الدوله توجه به
توسعه شهری مورد توجه قرار
گرفت .بنای قلعه طبرک و کشیدن
باروی شهر را به وی نسبت داده اند
( .اصفهانی  ) 174،در زمان
صاحب ابن عباد ( ) 326-385ه.ق
وزیر حاکمان آل بویه مسجد جامع
اصفهان ازطرف صحن گسترش
یافت و با افزودن یک ردیف ستون
های آجری با تزیینات خاص این
دوره شبستان های اطراف حیاط را
از چهار جهت گسترش دادند .

اصفهان قرن پنجم ه.ق یازدهم میالدی
اوایل قرن پنجم ه.ق ( 420ه.ق ) مسعود غزنوی اصفهان را به تصرف خود در آورد و حاکمی از سوی خود
منصوب نمود .پس از ترک شهر مردم علیه حاکم شورش نموده و وی را کشتند .مسعود غزنوی به اصفهان
بازگشت و پس از یک قتل عام با دریافت مبالغی از سوی عالالدوله حکومت اصفهان را به وی
واگذارد.عالالدوله به ساماندهی شهر پرداخت و در سال  421ه.ق باروی شهر را از نو ساخت  .پس از وی
پسرش ابو منصور فرامرز به حکومت اصفهان رسید .وی از خواندن خطبه به نام طغرل سلجوقی سر باز زد
.

اصفهان دوره سلجوقی
طغرل با لشکر کشی به اصفهان و
سرکوب وی پایتخت را از ری به
اصفهان منتقل نمود .طرح گسترش
توسه شهری و ساخت بناهای عمومی
با صرف مبالغی زیاد در اصفهان آغاز
شد .ناصر خسرو که در همین دوره از
اصفهان گذر کرده از ساختار شهری
مستحکم و بناهای اصفهان و رونق
شهر یاد کرده و از مسجد آدینه آن
به نیکی یاد می کند .

ملکشاه سلجوقی و خواجه نظام
الملک

با روی کار آمدن ملکشاه سلجوقی و
قدرت گرفتن وزیر قدرتمند وی
خواجه نظام الملک اولین تغییرات
اساسی در بنای مسجد جامع صورت
گرفت .بر اساس تحقیقات خانم بلر
در فاصله سال های  479-480گنبد
خانه جنوبی مسجد موسوم به گنبد
خواجه نظام الملک ساخته شد .برای
ساخت این گنبد خانه  24عدد از
ستون های دوره عباسی شکسته شد
 .در رقابت با ساخت این بنا در سال
 481در ضلع شمالی مسجد دومین
گنبد خانه توسط تاج الملک رقیب و
جانشین نظام الملک ساخته شد
.

اسماعیلیان در اصفهان
دومین مرحله تغییرات در مسجد
جامع تغییر اساسی در نقشه آن بود
که از سبک شبستانی تبدیل به بنای
چهار ایوانه شد  .بر اساس کتیبه
قدیمی ترین سر در مسجد به تاریخ
 515ه.ق تجدید بنای مسجد پس از
آتش سوزی بزرگ مسجد توسط
اسماعیلیان بوده است .ملکشاه و
خواجه نظام الملک بناهای زیادی در
اصفهان ساختند از جمله مدرسه
نظامیه ،قصرها و باغ هایی که
معروفترین آن باغ کاران بود که
مشرف به زاینده رود بود .

جانشینان ملکشاه
سلجوقی
در سال های آخر حکومت ملکشاه
اسماعیلیان در اصفهان قدرت گرفتند
(.ابن اثیر 10م ) 430-434با مرگ
ملکشاه اصفهان رونق خود را از دست
داد و دچار رقابت و کشاکش قدرت
جانشینان وی گردید.با اختالف بین
محمد شاه و برکیارق پسر دیگر
ملکشاه اسماعیلیان قدرت بیشتر
یافتند و قلعه شاهدژ را به تصرف
خود در آوردند و تا سال  494ه.ق
مالیات پیرامون شهر خان لنجان را
جمع آوری می کردند(.ابن اثیر
) 430-10/431،

پایان حکومت سلجوقی
با شکست سلطان محمد از برادرش
وی به اصفهان گریخت .برکیارق با
محاصره اصفهان و ایجاد قحطی در
شهر باعث فرار سلطان محمد شد و
شهر به دست وی افتاد .با مرگ
برکیارق سلطان محمد بار دیگر به
اصفهان بازگشت و اسماعیلیان را
سرکوب کرد و قلعه شاهدژ را از
دست آنان در آورد  .پس از مرگ وی
مرکز قدرت به خراسان منتقل شد .

اصفهان قرن ششم –هفتم ه.ق
دوازدهم –سیزدهم میالدی
اصفهان اواخر قرن ششم ه.ق به
دست خوارزمشاهیان افتاد .در سال
 623ه.ق لشکر مغول به اصفهان
رسید و خسارت فراوانی به شهر وارد
آمد .در زمان غازان خان تالش هایی
برای آبادانی اصفهان انجام شد اما
تغییر و تحول مهمی در شهر به وقوع
نپیوست .در زمان سلطان محمد
خدابنده مسجد جامع مورد توجه قرار
گرفت و در شبستان شمال ایوان
غربی مسجد محراب گچبری زیبایی
موسوم به الجایتو ساخته شد .در
همین دوره نمای یک طبقه روبه
صحن دو طبقه شد .

دوره آل مظفر قرن هشتم ه.ق
چهاردهم میالدی
در سال 757ه.ق امیر مبارزالدین
محمد مظفری اصفهان را محاصره و
سرانجام به آن دست یافت (.جناب
 )237،در این دوره شبستان شمالی
و بین گنبد خاکی و ایوان شمالی
مدرسه مظفری در ضلع شمال شرقی
و شرق مسجد ساخته شد
.

دوره تیموری قرن هشتم –نهم
میالدی چهاردهم-پانزدهم
میالدی
در سال  789ه.ق تیمور اصفهان را
محاصره کرذ .ابتدا با مصالحه بزرگان شهر
حصر شکسته شد اما زمانی که ماموران
برای جمع آوری مالیات وارد شهر شدند
مورد حمله مردم قرار گرفتند و بدین
سبب تیمور دستور قتل عام صادر کرد .با
این حال جانشینان تیمور در شهرهای
تحت والیتشان مانند مشهد ،هرات
،سمرقند و نیز اصفهان با هدایت وزیران
مدبرشان طرح های عمرانی را پیشه
کردند .مسجد جامع اصفهان نیز از این
توجه بی نصیب نماند .در ضلع غربی
مسجد شبستانی بنا نهادند و در جبهه
شرقی راهروهای سر باز دو سوی ایوان
شرقی و گنبد نظام الملک مسقف شد و
از حالت آزاد و منفرد اولیه خارج و به
اطراف خود متصل شدند.

اواخر دوره تیموری قرن نهم ه.ق
پانزدهم میالدی
در سال  856ه.ق اصفهان به دست
جهانشاه قراقویونلو افتاد و یک سال
بعد شهر توسط او ویران و غارت شد
و مردم قتل عام شدند .در سال 874
اوزون حسن آق قویونلو اصفهان را به
تصرف خود در آورد .وی مردی عالقه
مند به عمران و آبادی بود و در
مسجد جامع اصفهان دست به کار
تعمیرات شد .کتیبه ای که در
مقرنس های ایوان جنوبی قرار دارد
حکایت از تعمیر کلی مسجد و باز
سازی پوشش ایوان جنوبی و الحاق
دو مناره بر فراز آن است .ونیزیانی که
از اصفهان در این دوره دیدن کرده
اند شهر را وسییع و پر نعمت و دارای
حصاری از خشت خام که خندقی
پیرامون آن داشته معرفی کرده اند .
(کنتارینی )140،

اصفهان عصر صفوی قرن یازدهم
ه.ق هفدهم میالدی
پس از دوران پر فراز و نشیب در
تاریخ اصفهان و ایران (-1006
623ه.ق ) رونق و شکوفایی مجدد
اصفهان با انتقال پایتخت از قزوین به
اصفهان توسط شاه عباس اول به شهر
باز می گردد و در مدت زمان کمی
تبدیل به یکی از بزرگترین شهرهای
جهان قرن هفدهم میالدی گردید
.بزرگترین تغییری که در این دوره در
اصفهان پدید آمد انتقال مرکز شهر از
میدان عتیق به میدان نقش جهان
بود که بنا به ضرورت های سیاسی –
فرهنگی تازه ایجاد شد .میدان کهنه
و میدان جدید با شبکه ای از بازار و
فعالیت های شهری به هم متصل
گردید.

اقدامات شاه عبا س اول در
اصفهان َ
میدان جدید با حفظ همان عناصر
شهری مانند بازار ،مسجد ،مدرسه و
دولتخانه ساخته شد  .با احداث بازار
جدید میدان عتیق رونق خود را از
دست می دهد و به تدریج شکل
اصلی خود را از دست داد(.کمپفر ،
حاشیه  ) 2با ایجاد میدان نقش
جهان گسترش شهر به خصوص در
بخش های جنوبی شهر و حاشیه
زاینده رود که زمین به اندازه کافی
وجود داشت انجام گرفت و به دنبال
آن بناهای زیادی بر پا شد حوزه
توسعه شهر به خارج از حصارهای
آن کشیده شد .

جلفا
یکی از اقدامات مهم شاه عباس
کوچاندن ارامنه و اسکان آن ها در
ناحیه جنوب زاینده رود با تاسیس
محله جلفا است  .ارامنه تاثیر زیادی
در توسعه تجارت به خصوص با
هندوستان داشتند .یکی دیگر از
اقدامات مهم شاه عباس تاسیس
کاروانسراهای متعدد و تامین امنیت
را ه ها بود که اصفهان را تبدیل به
مرکز مهم تجارت منطقه مرکزی
ایران کرد .

دوره صفوی و مسجد جامع
اصفهان
در دوره صفویه تغییر عمده ای در
مسجد جامع داده نشد و منحصر به
مرمت گسترده مسجد و تغییر در نما
سازی و تزیینات آن صورت پدیرفت
.و در زمان شاه طهماسب در گوشه
جنوب غربی مسجد شبستان جدیدی
ساخته شد  .در کتیبه های به جا
مانده از دوران شاه طهماسب اول ،
شاه عباس دوم  ،شاه سلیمان و شاه
سلطان حسین اشاره به تعمیر و
تزیین مسجد شده است
.

افول دولت صفوی و ورود افغانان
قرن دوازده ه.ق هیجدهم
میالدی
از اواخر دوره صفوی اصفهان شکوه
پیشین خود را از دست داد و در
زمان شاه سلیمان و شاه سلطان
حسین امور مملکت از هم گسیخته
شد و زمینه های سقوط آنان فراهم
شد .در سال  1134ه.ق با شکست
شاه سلطان حسین از افغانان و
تسلیم وی به سپاه محمود افغان
حکومت آنان پایان یافت  .در این
دوره صدمات زیادی به شهر وارد شد
و جمعیت زیادی از مردم در پی
کشتار و قحطی از بین رفتند .با این
حال مسجد جامع اهمیت خود را
حفظ کرد  .یک کتیبه به تاریخ
 1139در ایوان مدرسه مظفری به
دستوری که اشرف افغان برای تعمیر
مسجد داده اشاره می کند .

نادر شاه افشار
در سال  1142ه.ق سپاه نادر با
شکست افغانان و فرار اشرف افغان به
شیراز وارد اصفهان شد .رهایی از
ظلم افغانان ره آورد نوید بخشی برای
شهر و مردم نداشت و اصفهان به
واسطه مالیات های سنگین ماموران
نادر صدمات فراوانی دید .با مرگ نادر
شهر دچار هرج و مرج و غارت
مدعیان سلطنت شد .

حکومت زند قرن دوازدهم ه.ق
هیجدهم میالدی
در سال  1163کریم خان اصفهان را
تصرف و برادر خود را به والیت آن
گماشت  .در این زمان شهر آرامش
نسبی یافت و مردمی که اصفهان را
ترک کرده بودند بازگشتند و به
کسب و کار و رونق شهر پرداختند
.اما پس از مرگ کریم خان در سال
 1193آشوب و هرج و مرج به
اصفهان باز گشت  .از دوره زندیه در
مسجد جامع نقاشی دیواری با کتیبه
ای به تاریخ  1199در گاوچاه آن به
جا مانده است که نقش گل و مرغ بر
دیوارهای آن ترسیم شده است .

دوران قاجار قرن سیزدهم ه.ق
قرن نوزدهم
در همین سال آقا محمد خان قاجار وارد
اصفهان شد و پس از کشمکش هایی که با
جعفر خان زند داشت نهایتا حاکمی را از سوی
خود به والیت اصفهان برگزید .در این زمان با
پایتخت شدن تهران اصفهان موقعیت تجاری
خود را از دست داد و این مقام به شهر تبریز
واگذار شد  .نا آرامی ها و قحطی های پی در
پی که از دوره فتحعلی شاه تا زمان ناصرالدین
شاه رخ داد باعث افت و خیز در شکوفایی شهر
شد .در دوره قاجار بسیاری از محالت شهر رو
به ویرانی گذاشت و به تدریج خالی از سکنه
شد تا جایی که فالندن بیش از پنج ششم خانه
های شهر را ویران معرفی می کند  .در دوره
قاجار نیز مرمت هایی در مسجد جامع صورت
گرفت  .بر اساس کتیبه کاشی کاری سر در
ورودی فعلی مسجد به تاریخ  1218ه.ق مرمت
این سر در و بازار جنب سقاخانه آن در زمان
فتحعلی شاه قاجار صورت گرفته است
.

کاوش های باستان شناسی
یافته ها

تاریخچه کاوش های مسجد
جامع
فعالیتهای تعمیراتی و مطالعاتی در مسجد جامع
توسط گروه ایزمئو در فاصله زمانی اکتبر  1972تا
دسامبر  1978انجام گرفته که به موازات آن اقدامات
پیگردی و کاوش جهت شناسایی مراحل مختلف
عملیات ساختمانی مسجد صورت پذیرفته است.
کاوشهای الزم و حساس که مستقیما“ توسط گروه و
زیر نظر پرفسور شراتو انجام گرفت امکان آن را به
وجود آورد که باستان شناسان بتوانند تحقیقات الزم
را در زمینه مسجد اولیه توسعه دهند.اولین مسجد
بزرگ اصفهان که در سال  772برپا شد و در سال
های  840 – 841بازسازی گردید.
گاهنگاری که براساس یافته های باستان شناختی
انجام شد بیانگر سه الیه اساسی است که از نظر
زمانی به زیر دوره هایی تقسیم بندی شده که آخرین
الیه به دوره ی اسالمی تعلق دارد و شامل قرون
یازدهم تا شانزدهم (سلجوقیان) می باشد و دوره
میانی احتماال“ به دوره های صدر اسالم و پیش از
اسالم یعنی قرون نهم و دهم (آل بویه) و قرون  7و 8
(عباسیان و اواخر ساسانیان) تعلق دارد .آخرین دوره
پیش از اسالم بوده و به دوره ساسانیان تعلق دارد.

گنبد خانه نظام الملک

بقایای تزئینات دوران عباسی اول و دوم

ویژگی ستون های عباسی و نحوه ساخت گنبد خانه جنوبی

ستون های عباسی و سازه و سفال دوره ساسانی

ستون های اجرا شده با گل پخته

یافته های ساسانی

یافته های ساسانی اوایل اسالم

نقاشی های دیواری دوره عباسی گنبد خانه نظام الملک

سفال های شاخص دوره عباسی

شیشه های پیش از اسالم و اوایل عباسی

کاشی کاریقرن ششم وهفتم و گچبریهای قرن چهارم

یادگاری نویسی در مسجد جامع
شکوه و عظمت این بنای تاریخی بخشی از نادیدههای مسجد جامع را از نگاه تیز
کارشناسان به دور داشته از جمله یادگاریها ،دستنوشتهها و نقوشی که توسط
مردمان گمنامی که پا در آن نهادهاند نوشته شده و برجای مانده است .یادگار
نویسی بر دیوار بناهای تاریخی هر چند از دید بعضی از کارشناسان نوعی تخریب
به شمار میرود اما پارهای از این دستنوشتهها حاوی اطالعات اجتماعی،
اقتصادی ،مذهبی و ادبی بوده که انعکاسی از حوادث و وقایع زمان خود هستند.
این دستنوشتهها به لحاظ شیوهی نگارش ،سبک ادبی و تنوع محتوایی قابل
بررسی هستند و معرف ادبیات عامیانه و اعتقادات مردمی است که گاه به لحاظ
تاریخدار بودن برخی از آنها همچون اسناد و مدارک تاریخی در مسجد به جای
ماندهاند .عمده موضوعاتی که در این دستنوشتهها به آنها اشاره شده عبارت
است از :آیات قرآنی و حدیث ،اشعار ،نوشتههای ترکیبی ،اسم نویسنده و تاریخ،
درخواستها ،شرحِحال نویسی ،تمرین خط و درخواست حفظ نوشته .عالوه بر آن
تعدادی یادگارنگاره شامل طرح دست ،سوارکار ،نقوش انسانی ،حیوانی ،گیاهی،
هندسی و معماری بر روی ازارههای سنگی ،دیوارهای گچی و ستونهای مسجد
برجای مانده است.

یادگاری های دیوار های مسجد
فارغ شدن از نوکری بتاریخ دوشنبه اول شهر
ربیعالثانی سنه 1321

لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب لما
خلق اهلل عزوجل النار

نتیجه گیری  :در اوایل دوران اسالمی مساجد نه تنها مکان مذهبی بلکه نهادی مذهبی ،سیاسی  ،اجتماعی ،آموزشی
و قضایی بودند .اساس شاکله شهری بر دو عنصر مسجد و بازار شکل گرفته و محالت مسکونی از آن منشعب شده و
شهر توسعه می یافت .مسجد جامع اصفهان در کالبد شهری اصفهان نقشی اساسی داشته است  .بنا بر این حکمرانان و
سالطین اقدامات ساختمانی در آن را ضروری می دانستند بنا بر این مسجد جامع آئینه ای از سیاست و مذهب در
ادوار مختلف است .یافته های باستان شناسی مسجد جامع به موازات سیر تاریخی معماری آن در کاوش های باستان
شناسی خود را به نمایش می گذارند .علت وجود مقادیر زیادی سفال و سایر یافته های باستان شناسی به دلیل وقفی
بودن آثاری است که در مراسم های گوناگون در مسجد به کار گرفته شده و بر اساس قواعد وقف امکان خروج آن از
مسجد وجود نداشت .پس از استفاده و شکسته شدن یا مستعمل شدن در حین اقدامات ساختمانی همراه با آوار و
نخاله ها در دل خاک مدفون می شدند.

من نباشم خط بماند روزگار
این نوشتم تا بماند یادگار
خاتمه الکتاب نسخه شفاء االسقام واالحزان ،مال محمدعمر ،بتاریخ  888ه.ق به خط سلیمان
قونوی

