


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
  هاای للماد  ر یمی اه معمااری اقلایم گارم و خشاک و        انتشاار نتاایپ واشوه     "معماری اقلیم گرم و خشک"هدف نشریه

 .های معماری س تد، مرمت، ه رهای وابسته به معماری، شهرسایی، طراحد شهری و انرژی استموضولات مرتبط با آن  ر حویه
 ای  ر  اخل یا خارج ار گرفتن موضوع مقاله  ر یمی ه تخصصد نشریه، مقاالت یا بخشد ای آن نباید  ر هیچ مجلهلالوه بر قر

ها، ها، سمپوییومیمان  ر جریال  اوری و یا چاپ باشد. مقاالت ارائه شده به صورت خالصه مقاله  رک گرهای کشور به طور هم 
 تواند  ر قالب مقاله کامل ارائه شوند.شده باشد، مدسمی ارهای  اخلد و خارجد که چاپ و م تشر 

 های  ریافتد آیا  است.نشریه  ر ر  یا قبول، ویرای ، تلخیص یا اصالح مقاله 
 شو  و مسؤلیت صحت محتوای مقاالت به لهده نویس دگان است. اصالح و خالصه کر ن مطالب با نظر نویس دگان انجام مد 
 شو   ا ه ارجاع مذکور م بع کامل اطاللات و شماره با گران، م بع مور  نظر  ر صورت استفا ه ای مطالب  ی. 
 .مقاالت م درج لزوماً نقطه نظرات مسئولین نشریه نبو ه و مسئولیت مقاالت به لهده نویس دگان است 
 ر نوشتارها نظیر ترجمه، رس د. نشریه ای وذیرش سایوس ای  اوری و تصویب  ر هیات تحریریه به چاپ مد نوشتارهای للمد

 گر آوری، مروری و...( معذور است.
  نوشتارهای ارسالد نباید قبال  ر نشریه  یگری به چاپ رسیده و یا بطور همزمان به سایر نشریات و یا سمی ارها برای بررسد

 و چاپ ارائه شده باشد.
 تارهای انگلیسد یباان را نیاز  ر صاورت تاییاد باه      نوشتارها ترجیحا به یبان فارسد باشد. با وجو  این نشریه قا ر است نوش

 چاپ برساند.
  است: های ییر به ترتیب ضروری ر ت ظیم فایل اصل مقاله، رلایت بخ 

 چکیده فارسد )باید به ت هاید بیان ک  ده صفحه اول: بدون نام و مشخصات نویس ده )نویس دگان( و فقط شامل ل وان مقاله ،

 و( باشد کلمه  033 حداکثر و گیرینتیجه و هایافته ترینمهم وشوه ، روش وشوه ، اهداف یا ألهمس بیان شامل تمام مقاله و

 .کلمه نوشته شو  6تا  0وان مقاله بالفاصله بعد ای چکیده و بین ل  و متن به مربوط کلیدی هایواژه. باشد کلیدی هایواژه

  مور ( 0های وشوه  )حداکثر ورس 

 بیان اهداف یا فرضیه، روش تحقیق ) ر معرفد روش تحقیق صرفاً به نام روش بس ده نشو  و لالوه مقدمه: شامل بیان مسئله ،

لات، مراحل انجام و فرآی د وشوه  ذکر گر  (، و ساختار مقاله اطال گر آوری روش انجام، مراحل همچون موار ی ل وان، بر 

 باشد.مد

 ویشی ه تحقیق 

  ها(و بیان یافتهبدنه اصلد وشوه  )چارچوب نظری، بحث 

 گیرینتیجه 

 اند ) ر صورت نیای(تشکر و قدر اند: سپاسگزاری ای همکاری و راه ماید کساند که  ر تدوین مقاله نق   اشته 

 های التین و توضیحات ضروری  رباره اصطالحات و مطالب مقاله، که به ترتیب با شماره  ر متن و ها: شامل معا لنوشتود

 .ر انتهای مقاله و قبل ای فهرست مقاله  رج گر  نوشت  به صورت ود

 الفبا بر حسب نام خانوا گد نویس ده ترتیب به اند،قرارگرفته است ا  مور  متن  ر که م ابعد صرفا م ابع فارسد و التین شامل 

  کلمه( 533و حداکثر  053چکیده انگلیسد )حداقل 
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 صفحهشماره  فهرست

 زهی)با انگ رانیا یمعمار شناسیدر سبک دیجد کردیرو یبا معرف یمعمار شناسیمفهوم سبک نییتب

 (یحفاظت معمار
1 

  یمرا   بیی ،درضا ابوئ ،دمیند یها 

 11 اصفهان            یصفو یمذهب یهاآرامگاه ییفضا -یکالبد یسشناگونه

  دجمال یدحی ،یداسکو دبالل تایآی

  یمیبلند مدت عوامل اقل یریگبر اساس اندازه زدی یسنت یرهایباد در بادگ یرفتار یبه الگو یابیدست

 خانه مرتاض(                        ری: بادگی)نمونه مورد
31 

  دالله تیآ نیمحمدحس دیس ،یرضو انیلما   بیی دهیس ت،یژاله هدا

 11 در شهر قم                یاسکان موقت پس از زلزله احتمال یالگو یطراح

  درقاسمیم دمسعو یّس ان،یدیخورش دیلبدالمج یرگر،میابراهاکبر حاج ،دمتک رییه

 53 یخیتار یهابر نقشه یمبتن ه،یقاجار ۀآن در دور قیمصاد فیو ط «دانیم»مفهوم  ۀدامن نییتب

  یرضا شکور ،دمه ام نجف

خشک  مهیگرم و ن اریبس میدر تابستان، در اقل یجنوب یبر انتقال حرارت از نما ینچیاثر خوون یبررس

 خوزستان                    
115 

   هار، م صوره طاهبای، محسن تابان دلل

 141   یقیاز منظر مطالعات تطب هیجامع هفتشو مسجد یـ کالبد یخیتار بندیدوره یبررس

  باباکمال یدریح داهللی ،درایان یمهد

 113 شهر کرمان       یمسکون هایخانه یدر کاهش مصرف انرژ کیلیوفیبا کردیرو یابیارز

  قیبهزا  وث ،یسارا محمد

 155 باز محله پامنار کرمان                                          ی: فضاینمونه مورد هیبراساس اصول منشور صوف یباز شهر یفضاها یمستندنگار

  د شتخاک د یاءالدیض هییا ه، مهد دمحسن کشاوری، محبوبه اسالم ،د یتاج الد  هیسک

در تداوم حس تعلق مکان  رازیخانه عطروش و محتشم ش یآموختن از گذشته، کاربست  نحو فضا

                       معاصر                 یالهایو
221 

  را  دکرم  ایس ،دالهام فالح ،دبیحب نیام

گرم و خشک )مطالعه  میدر اقل یدیاز تابش خورش یمندجهت استقرار ساختمان در بهره یسازنهیبه

                            (زدیاصفهان، سمنان، کرمان و  ی: شهرهایمورد
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  نشا  د یفاطمه سا ات حس ،یحسن اکبر

و نور روز )نمونه  یحرارت شیبر آسا دیبا تاک رازیش یقاجار هایخانه یداخل یطیمح تیفیک یبررس

 (                           ی: خانه نعمتیمورد
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  دآیا ه شاهچراغ ،یدریح نیشاه ه،ییارع مهذب دایآ
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 از منظر مطالعات تطبیقی  بندی تاریخی ـ کالبدی مسجد جامع هفتشویه  بررسی دوره 

 
 2، یداهلل حیدری باباکمال*1مهدی رازانی

 هنراسالمی تبریزاستادیار، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه  -1

 استادیار دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز -2

 

 ( 30/10/1398 ، تاریخ پذیرش نهائی:04/06/1398 )تاریخ دریافت مقاله:
 

 

 چکیده

ها و حتی روستاها تا زمان حاضر نقش مهمی در تشکیل عناصر ساختاری شهرها، سکونتگاه خیازتارشیپبناهای مذهبی از دوران 

های دهند؛ معابد و اماکن مذهبی در دورهشناسی و شواهد موجودِ تاریخی نشان میهای باستانکاوش کهیطوربه اند. ایفا نموده

استان اصفهان یکی از مناطق مهم تاریخی  .اندمراسم آیینی بوده قبل از اسالم همواره یکی از مراکز کانونی تجمع مردم برای انجام

یکی از آثار بسیار مهم در شهر اصفهان،  . اندن همچنان ناشناخته باقی ماندهست که بناهای بسیاری در آوار آنکشور در تمامی اد

عدم معرفی آن و  ای این بنا، معماری چند دوره به است. با توجه (ناحیه قهابشرق اصفهان )مسجد جامع هفتشویه واقع در شمال 

رسد. نظر میانجام پژوهشی منسجم و مستقل در این رابطه ضروری به ،های ساخت مسجد و نیز فقدان کتیبه تاریخ ساخت بنادوره

به معرفی و و مطالعات تطبیقی  ی، معمارشناسیبا توجه به شواهد تاریخی، باستانرو در تالش است تا  پژوهش پیشِبنابراین 

دهد که مسجد جامع هفتشویه یکی از نتایج پژوهش نشان میبندی تاریخی و کالبدی مسجد جامع هفتشویه بپردازد. شناسایی دوره

بوده است که بسیاری از مورخان به این مسجد و اوج حیات آن در  اسالمی مساجد مهم شمال شرق ناحیه اصفهان در قرون میانی

دو دوره مهم سلجوقی و ایلخانی در ساخت مسجد جامع هفتشویه قابل شناسایی بوده   عالوه بر آن. انددوره سلجوقی اشاره داشته

  پژوهش پیشِ رو با روش. شوند، تشخیص داده میو مطالعات تطبیقی کار رفته در آنمصالح به نوع نقشه بنا، که با توجه به 

های میدانی )بررسی که در آن عالوه بر فعالیت انجام شده مقایسۀ تطبیقیدر کنار استفاده از تاریخی  ی ـتحقیقو  حلیلیتوصیفی ـ ت

وب مکت های مشابه( از منابعبعدی و مقایسه تطبیقی با نمونهتاریخی ـ کالبدی بنا و معماری آن، تهیه عکس، پالن، طرح سه

 اند(، نیز استفاده شده است. این زمینه تحقیق نمودهکه در  مورخان و پژوهشگرانی گزارش سیاحان،نوشتاری )

 

 های تاریخی، ساختار کالبدی، مطالعات تطبیقیمسجد جامع هفتشویه، دوره :هاواژه کلید
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 های پژوهش پرسش 

ابنیه های تاریخی ساخت بررسی و شناخت دوره

پیشنه در مورد ابهامات زیادی  به تواندمی تاریخی

ساخت بنا و حتی بافتی که در آن قرار گرفته، 

با توجه به هدف پژوهش که شناسایی  .پاسخ دهد

مسجد جامع  ساختکالبدی ـ تاریخی های دوره

 اند: اساسی زیر قابل طرحسؤاالت  هفتشویه بوده،

ی از نظر ساختار معماری ـ های تاریخکدام دورهـ 1

 ؟ وجود دارندمسجد جامع هفتشویه در  کالبدی

بندی مسجد جامع دورهمطالعات تطبیقی ـ 2

ماری در با توجه به شواهد موجود مع هفتشویه

ناحیه شرق اصفهان چه ابهاماتی را برطرف  

 ؟ کندمی

فرضیات قابل طرح اینست که با توجه به 

کار مصالح بههای مورخین و پژوهشگران، نگاشته

های اصلی  دورهتوان میرفته در بنا و نقشه مسجد 

قی و ایلخانی در نظر ساخت مسجد را سلجو

ص معماری با توجه به سبک مشخ طرفیگرفت. از 

 دوران سلجوقی و ایلخانی و انجام مطالعات تطبیقی

رسد مسجد مورد مطالعه با بسیاری از به نظر می

شهر اصفهان  های سلجوقی و ایلخانیمساجد دوره

 قابل مقایسه باشد. و خارج از آن

 

 مقدمه  -1

بندی بناهای تاریخی بدون انجام شناخت دوره

پذیر نیست. بسیاری از مطالعات میدانی دقیق امکان

در بافت شهری  ی کهعلت اهمیتبناهای تاریخی به

های مختلف در دوره اند،داشته و یا روستایی 

ـ  بنای خشتیرسد نظر می. بهاندشدهاستفاده می

ال شرقی در شمکه آجری مسجد جامع هفتشویه 

ن دوره  ، چندیواقع شده شهر اصفهان )ناحیه قهاب(

با توجه به بقایای  .ساخت و ساز را داشته باشد

هایی از جای مانده از دیوارها و بخشاندک به

در زمان خود توان گفت این مسجد محراب، می

نمایی ای مهم خودمهم در منطقه عنوان بناییبه

آن  اخیر اثری از شکوه هایهدکرده که طی سمی

 های اخیر عالوه بر آن در دههباقی نمانده است. 

ن تزئینات کاشی و مصالح بنا به غارت رفته و اکنو

یابان شده است  گنج تبدیل به مکانی برای معتادان و

ای به بهانه یافتن اشیاء که هر از چندگاهی عده

و تخریب   قدیمی قسمتی از مسجد را کاوش

اگرچه در منابع مختلف به معرفی مختصر  کنند.می

مسجد جامع هفتشویه پرداخته شده، با این حال 

جز اطالعات تاریخی، تاکنون هیچ پژوهش هب

و مصالح  بندی، ساختارمنسجمی در خصوص دوره

کار رفته در آن انجام نشده است. بر این اساس به

رو در نظر دارد تا با استفاده از شواهد  پژوهش پیشِ

، این بنا تردقیق معرفی موجود بهریخی و معماری تا

و تحلیل  بدی آنبندی تاریخی ـ کالدوره شناسایی

 های مشابه با نمونه مسجد تطبیقی نقشه ساختاری

 بپردازد.  

 

 پیشینه تحقیق -2

از نمونه مساجد دو ایوانی  مسجد جامع هفتشویه

در  430با شماره  5/12/41تاریخ  در بوده که 

آثار تاریخی ایران به ثبت رسیده است  فهرست 

(. در اواخر قرن 72: 1384)پازوکی و شادمهر، 

هایی در مسجد صورت گرفته که به ش. حفاری13

 ها توسط یکگفته اهالی هفتشویه این حفاری

اما هیچ گزارشی از  گروه انگلیسی انجام شده،
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نحوه کاوش و کیفیت آن منتشر نشده است 

نیز ش.  80اوایل دهه  (. در6: 1387)حدادی، 

خاکبرداری حیاط صورت گرفته که موجب نمایان 

های منتهی به آن شدن حوض وسط حیاط و جوی

در مورد مسجد جامع  شده است. اولین نگاشته

ش. و 1344اله هنرفر در سال هفتشویه توسط لطف

چاپ « بهاصفهان تاریخیگنجینه آثار در کتاب »

های بررسی ویژگیرسید. هنرفر در این کتاب به 

معماری و تاریخی مسجد پرداخته است. رفیعی 

و در کتاب مشابهی  ش.1352مهرآبادی نیز در سال 

با عنوان »آثار ملی اصفهان« به مسجد جامع 

ترین هفتشویه اشاراتی داشته است. با این حال مهم

نگاشته در ارتباط با مسجد جامع هفتشویه، 

های ی سالهای ماکسیم سیرو است که طنوشته 

ش. منتشر شده است؛ وی به توصیف 1359ـ 1357

اساس مطالعات تاریخی و بر مسجد و محراب آن 

فتانه است. های میدانی در محل پرداخته بررسی

فرید در پژوهشی با عنوان »معرفی و شناسایی 

های تاریخی مسجد جامع هفتشویه« که در دوره

در مجموعه مقاالت سومین کنگره   1386سال 

جلد پنجم(، به یخ معماری و شهرسازی ایران )تار

مسجد جامع هفتشویه  چاپ رسیده، به معرفی

پرداخته است. همچنین در همین سال مهدی رازانی 

در پژوهشی با عنوان »معرفی محراب مسجد جامع 

«، در مجله هفتشویه از شاهکارهای دوره ایلخانی

 های محرابویژگی، به فصلنامه فرهنگ اصفهان

است. عالوه بر آن، رازانی در سال  کردهاشاره 

جان« در به ساخت مستند »زنده در خشت بی 1387

رابطه با مسجد جامع هفتشویه پرداخت که در 

المللی هنر نبوی دانشگاه هنر اصفهان به همایش بین

نامه هایی نیز در قالب پایاننمایش در آمد. پژوهش

ه در این خصوص انجام شده که عموماً از دیدگا

اند؛ از جمله مرسده نفیسی در مرمتی انجام شده

نامه کارشناسی ارشد رشته هنر در پایان 1389سال 

اسالمی )گرایش چوب(، دانشگاه هنر اصفهان با 

های گچبری دوره عنوان »بررسی نقوش محراب

ایلخانی در شهرستان اصفهان و حومه آن« اشاراتی 

به محراب مسجد جامع هفتشویه داشته است.  

نامه کارشناسی ارشد دیگری در همچنین پایان

گرایش مرمت آثار و اشیاء تاریخی با عنوان 

شناسی و ارائه طرح حفاظت تزئینات گچی »آسیب

محراب مسجد جامع هفتشویه« توسط مهدی تولمی 

در دانشگاه هنر اصفهان نگاشته  1392و در سال 

 . شده است 

 

 روش تحقیق -3

کار رفته در پژوهش حاضر توصیفی ـ روش به 

در کنار استفاده از تاریخی  ی ـیقطبتتحلیلی و 

است. به این منظور عالوه بر انجام  تطبیقی همقایس

های میدانی )بررسی تاریخی ـ کالبدی بنا و فعالیت

بعدی و معماری آن، تهیه عکس، پالن، طرح سه

توب های مشابه( از منابع مکمقایسه تطبیقی با نمونه

نوشتاری )گزارش سیاحان، مورخان و 

اند(، نیز که در این زمینه تحقیق نموده پژوهشگرانی

های منسجم استفاده به منظور دستیابی به تحلیل

ترین اهداف پژوهش پیش شده است. همچنین مهم

بندی کالبدی ـ ـ پی بردن به دوره1رو عباتند از: 

تاریخی و تاریخی مسجد با توجه به شواهد 

ـ استفاده از مطالعه تطبیقی با 2معماری موجود 

ـ بازشناسی 3های مشابه از نظر نقشه و ساختار نمونه
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عناصر معماری مسجد با توجه به مطالعات میدانی 

در محل و شواهد تاریخی. در واقع پژوهشِ پیش 

رو با رویکرد تحلیلی ـ تطبیقی در نظر دارد به 

جامع هفتشویه بپردازد؛ بندی مسجد شناسایی دوره

های فوق به یک از پژوهشنگرشی که در هیچ

شکل جامع و مانع اشاره نشده و عموماً به معرفی 

این اثر و یا در قالب دیدگاه مرمتی و حفاظتی به 

 آن پرداخته شده است.  
 

وجه تسمیه هفتشویه و جغرافیای طبیعی  -4

 و تاریخی قهاب

مالی و در روستای هفتشویه در منطقه قهاب ش

در  . (1است )تصویر  شمال شرقی اصفهان واقع شده

(  628: 1382شناسی واژه هفتشویه، مهریار ) واژه

»شوی«  یا »شویه« و از دو جزء »هف«را  هفتشویه

جا همههمان  »هف« اختصارداند. به نظر او به می

 معادل »آب« پ«آتطور یافته »این واژه  .آب است 

هم به  بوده و رویاز همان ریشه شستن  »شوی« و

ایست « است. هف ـ آپ ـ کلمهآب روان»معنای 

که ریشه اوستایی دارد و معنای آن آب است؛ در 

لفظ عامیانه »ت« اضافه و تبدیل به هفت شده است.  

گذار  با اضافه شدن جزء »سه« و »شه« به واژه، نام

خواهد بگوید که آب قناتی جریان پیدا کرد و می

های توان در کنار آن ماند و از سودمندیاینک می

گذاری البته نام(. 126: 1386آن بهره جست )فرید، 

اعتقاد  و به ها با واژه آب سابقه طوالنی دارددیه

( در قرون سوم و  273: 1352رفیعی مهرآبادی )

چهارم هـ.ق نام این محل »هفشور« بوده است. از 

به گفته حمداله  نظر تاریخی روستای هفتشویه بنا

ای آباد بوده هـ.ق قصبهدر قرن هشتم مسـتوفی 

است. ناحیه قهاب چهل روستا داشته که هفتشویه، 

ترین روستاهای این  براآن و قهجاورستان معظم

توان شهر ناحیه است. این روستاهای عظیم را می

خواند؛ زیرا هر یک از این روستاها کمابیش هزار 

قاه، حمام و مدرسه دارند  خانه، بازار، مسجد، خان

(. ناحیه قهاب در قرون ششم تا 50: 1362)مستوفی، 

هشتم هـ.ق در نهایت عمران و آبادی بوده که 

عنوان یکی از روستاهای مهم روستای هفتشویه به

این ناحیه، تقریباً متصل به شهر اصفهان و از 

:  1344شده است )هنرفر، محالت آن محسوب می

حیه قهاب اکثراً بزرگ، با های نا(. دهکده322

های کهن، آثار قدیمی و اراضی وسیع، قنات

های خود تر که در نامهایی از آن کهنواژه 

ممتازند. تا چندی پیش که آب کاریزهای اصفهان 

های بسیار خشک نشده بود، در این منطقه جوی

نام »که« وجود داشت که برخی از آنها از سوی  به

رسید  داخل شهر اصفهان هم میشرق اصفهان تا به 

ساخت و دشت وسیع جلگه قهاب را مشروب می

(. استان اصفهان با توجه 271ـ 270: 1382)مهریار، 

به شرایط جغرافیایی و دور بودن از منابع رطوبتی، 

عموماً در دوره گرم سال از رطوبت نسبی بسیار 

تر از نقطه اشباع برخوردار است؛ زیرا گرمای پایین

زا، رطوبت نسبی زا و بارانقطع منابع رطوبت زیاد و 

رو در تابستان رساند و از اینرا به حداقل خود می

خصوص شرایط خشک فیزیکی در این استان به

یابد.  نواحی مرکزی، شمال و شرقی شدت می

همین خاطر ساخت بناها در این نواحی از شهر به

اصفهان با توجه به خشکی هوا و کمبود منابع آبی، 

مورد توجه اهالی بوده و ذکر این مناطق در متون 

شماری همراه  های بیکهن تاریخی همواره با قنات
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های زیادی از های آبادیکه نامبوده است؛ چنان

جمله »قهاب«، »قهجاورستان«، »قهساره«، »قهیاز« و 

»قهه« در این منطقه حکایت از تأثیر قنات و 

انسانی از گیری استقرارهای محیط بر شکلزیست

 های دور تاکنون داشته است.  گذشته

های با توجه به مدارکی که اشاره به آبادانی قسمت 

شرقی و شرقی اصفهان طی ادوار گذشته شمال

توان گفت که جریان آب برای دارند، می

کشاورزی این منطقه همواره مورد توجه بوده 

جریان  دهنده که نشان ،است. از جمله اسناد تاریخی

دست رودخانه و رود در پایئنمنظم آب زاینده

های مشخص برای هر روستا بوده آبهداشتن حق

النفیسه های اعالق توان به کتاب است، می

حوقل، االرض )ابن(، صوره183: 1365رسته، )ابن 

(  56ـ 55: 1362القلوب )مستوفی، (، نزهه109: 1345

(  25و  15: 1328و محاسن اصفهان )مافروخی، 

شرقی عبارتی قسمت شرقی و شمالاشاره کرد. به 

های فراوان و وجود اصفهان به دلیل قنات

ای آباد رود و در نتیجه کشاورزی غنی منطقهزاینده 

بوده است. ابن حوقل در قرن چهارم هـ.ق از نواحی 

باصفا و روستاهای زیبای اصفهان سخن گفته و 

اند. به دبهترینِ این روستاها را روستای جی می

شرق اصفهان عقیده وی منطقه شرق و شمال

های بسیار دارد که روستاهای امالک خوب و دیه

حوقل، خوب آن به شمار روزهای سال است )ابن

القرای ناحیه قهاب (. قهجاورستان ام106: 1345

 بوده است. 

 

اعراب شهر »قه« را با ورود اسالم در این ناحیه، 

ویران کردند و بازمانده مردم شهر به جی 

کوچیدند. در هنگام حمله سپاه عرب، لشگر  

بزرگی به فرماندهی سه شاهزاده ساسانی از آن 

بیرون آمد و با فاتح عرب مبارزه کرد. در جنگ 

ها درگرفت سپاه شاهزادگان شدیدی که میان آن

ه در شکست خورد. در همین حین قهجاورستان ک

 
 ( Google Earth) موقعیت روستای هفتشویه نسبت به روستاهای اطراف  ـ1تصویر
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شمار  هـ.ق( شهرک بزرگی به 20آن زمان )سال 

دست سپاهیان تازی افتاد و مردم آن آمد بهمی

کشته شدند. با توجه به قتل عام تمامی اطفال و زنان 

در فتح تازیان، جز اندکی از مردم آن باقی نماند.  

مانده نخستین کسانی بودند که به شهر مردمِ باقی

شدند و نخستین جا ساکن جی مهاجرت و در آن

ای که در آن ساختند، خانه مطیار به فرمان خانه

:  1377خسرو پرویز بود )ابونعیم اصفهانی، 

دهد که این  (. شواهد تاریخی نشان می132ـ 128

تدریج حوادث ناحیه بسیار قدیمی و آباد بوده و به

  صورت کنونی درآورده است. را بهروزگار آن

به مرکز اصفهان علت نزدیکی روستای هفتشویه به

قهجاورستان،  اطیو قرارگیری آن در مسیر ارتب

در قرون میانی  توانسته در رونق و تداوم مسجد

 (. 3و  2تصویر سزایی داشته باشد )اسالمی نقش به 

 

 
های قدیم اصفهان و موقعیت نقشه راهـ 2تصویر

 (.245:  1357)سیرو،روستای هفتشویه نسبت به آن 

 
های ارتباطی آن در حال مسیرهای دسترسی به هفتشویه و راهـ 3تصویر

  (.1397حاضر )نگارندگان، 

 

بررسی نظرات موجود در رابطه با  -5

 پیشینه مسجد جامع هفتشویه

مسجد وصفی از  ،یک از مکتوبات تاریخیدر هیچ

( به 1384جامع هفتشویه آن نیامده است )مهریار،

عالوه در اغلب منابع مهم دوره ایلخانی و کتب 

لفان ، مورد نظر مؤمربوط به آثار تاریخی اصفهان

قرار نگرفته است. با این حال رفیعی مهرآبادی 

( مسجد را متعلق 374: 1357( و سیرو )273: 1352)

د؛ اما طبق نظر برخی از داننبه دوره سلجوقی می

محققین تزئینات گچی و آجری مسجد هفتشویه 

فر،  است )هنر شدهافزودهدر قرن هشتم هـ.ق به بنا 

(. سیرو محراب را به قرن هشتم 322: 1344

آن (، اما گدار 159ـ140: 1359هـ.ق( )سیرو، 740)

، 1دهد )گدار، جبه قرن ششم هـ.ق نسبت می را

ئینات محراب و (. همچنین هنرفر تز1371

های گچی دیوارهای مسجد را به قرن هشتم آرایش 

دهد. طرز ساختن طاقچه فوقانی محراب نسبت می

 ی گلدانهای مشابه با محراب نطنز است. سرستون

ی هامحرابهای محراب مشابه با سرستون شکل

های بری های گچقرن ششم هـ.ق است، ولی شیوه

نگاری آن شیوه جدیدی است که محراب در کتیبه

 نظیری برای آن در دوران سلجوقی وجود ندارد. 
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از آثار مهم  راآنسیرو در توصیف این مسجد 

داند که در حومه دوره ایلخانی و مظفری می

سیرو این اثر  ازنظراست.  شدهواقعشمالی اصفهان 

ی )حمام  ارفتهانیازمتاریخی عنصر اصلی مجموعه 

 داده است. سیرو جاذبهکیل میو مدرسه( را تش

 در وجود محراب  را بقایای این اثر تاریخی اصلی 

کـه داند ـ.ق میه 740تقریبی  اریخآن به تعالی 

 یی آسامعجزه طور هب موریانه  رغم هجوم علی 

  است یمحراب. »در این مسجد محفوظ مانده است

یی جابه شایسته تحسین و به نظر من سزاوار است 

منتقل شود که بیشتر به آن دسترسی باشد. مسجد 

ظاهراً ترکیب مختلطی است از این نظر که نماینده  

چندین دوره است و مرتباً مصالحی که از 

دوباره در  آمدهدست بهشده آن های خرابقسمت 

(  374: 1357است« )سیرو،  کاررفتهبهجای دیگری 

 (.  5و   4تصویر)

 

 
مسجد جامع هفتشویه در دوره سلجوقی )سیرو،  ـ4تصویر

 ( ]نقشه باز ترسیم شده است[.378:  1357

 
ی مداخالتی آن )سیرو، هادورهمسجد جامع هفتشویه و ـ 5تصویر

 است[. شدهمیترس( ]نقشه باز 377:  1357

 

که با توجه به این بنا بر روی بقایای یک مسجد 

 شدهساخته بوده، سلجوقیمطالعات تطبیقی احتماالً 

شامل پایه یک مناره و چندین  است. اجزای آن

متشکل از یک حیاط  شکل یطاقدیواره دو رواقیِ 

.  اند واقع شدههایی مرکزی که دور آن داالن

های متوالی که از طاق  اندعبارت  ی یاد شدههاداالن

اند و به نظر تونل بر امتداد حیاط عمود شده به گونه

 ده افزوها ای بدانقرن پنجم هـ.ق منارهرسد در می

ها با زیر طاقی است. هر یک از این طاقی شده

به یکدیگر  وسیله یک دهانه فراخ،مجاور خود به

بقایای یاد شده کامالً با دوره سوم و .ندامرتبط

اند و بیشترین چهارم مسجد و مناره گار مشابه

دهند.  کمک را به تاریخگذاری مسجد ارائه می

ان براآن مسجد و مناره گار در روستای گار، دهست

کیلومتری شرق اصفهان و در ساحل  22جنوبی، 

:  1380)مرکز آمار ایران،  اندرود واقع شدهزاینده
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ضلعی صورت بنای هشت (. مسجد گار ابتدا، به2

است. در دوره دوم، دو  شده ساختهمسجد یا مقبره 

متر و یک  3/ 65×15/8خانه خشتی به ابعاد نماز

است. در دوره سوم،  شدهافزوده حیاط به آن 

و محراب بر روی فضای بین دو نمازخانه  گنبدخانه

شده است.  افزوده  گنبدخانه و الحاق ایوان به شمال 

های خشتی دورتادور در دوره چهارم، الحاق اتاق 

مسجد و مناره به بنا اتفاق افتاده و در دوره پنجم، 

 باال آوردنخانه، تغییر مصالح، تصحیح ابعاد گنبد

کف مسجد و تزئینات روی دیوارها و جرزها انجام 

گیرد. دوره ششم، مربوط به تزئینات محراب، می

زیر قوس ورودی و دیوار شمالی تزئینات 

های دیوار شمالی، های داخل نغولگنبدخانه، کتیبه

تعمیرات کلی و ساماندهی به فضاهای اطراف 

ه شده؛ وانیاه نهایی، بنا دو حیاط است. در مرحل

ها در دیوار خشتی در سمت شرقی گنبدخانه، برج

اطراف مسجد و ورودی خشتی در کنار مناره 

و   6( )تصویر135: 1386است )فرید،  شده احداث

(. مسجد دشتی از دیگر مساجد مشابه با مسجد 7

جامع هفتشویه است که در روستای دشتی )از توابع  

رود واقع ساحل جنوبی زاینده براآن جنوبی(، در 

(  288و  287: 1350شده است. به اعتقاد هنرفر ) 

  725م. /1325ویلبر تاریخ ساخت این مسجد را 

توجهی با مسجد های قابلداند که شباهتهـ.ق می

جامع هفتشویه دارد؛ نقشه اصلی هر چهار ساختمان 

مربع گنبددار با راهروهای دو  اتاق از  عبارت است

ر بزرگ و صحن مقابل آن. نقشه طرف و سرد

اصلی مسجد دشتی همانند مسجد جامع هفتشویه 

از: شبستان گنبددار، راهروهای دو  عبارت است

طرف، سردر بزرگ و صحن مقابل آن. دیوارهای 

متصل به شبستان،  و ساختمان دهید بیآسشبستان 

ـ  8اند )تصویر در سمت غربی و شرقی از بین رفته

10 .) 

 

 
گیری مسجد جامع های شکلـ دوره6تصویر

 (. 149:  1385گار )فرید، 

 

 
 ( 1385 ـ مسجد جامع و مناره گار )عکس از بهشاد حسینی7تصویر
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ـ پالن مسجد جامع دشتی 8تصویر

 ( 1346)ویلبر، 

 
ـ جهت غربی مسجد )ویلبر، 9تصویر

 (. 145: لوح1346

 
ـ نمای مدخل در سمت شمال 10تصویر

 (.148لوح1346)ویلبر، 
 

کیلومتری شرق  42 در که مسجد جامع برسیان

و طبق کتیبه تاریخی موجود در  اصفهان واقع

ه، همانند دو شد ساختههـ.ق 498محراب، در سال 

مسجد قبل شباهت های قابل توجهی با مسجد 

طبق کتیبه  برسیان، مسجد مناره هفتشویه دارد. 

هـ.ق و در دوره پادشاهی 491 به سالآجری آن 

خته شده  سابن ملکشاه سلجوقی سلطان برکیارق 

که قسمت  متر بوده 35ست. ارتفاع مناره حدود ا

های باالی با ، اما قسمتپائین آن با آجرچینی ساده

نقوش آجری مُهری تزئین شده است. از 

این بنا، محراب مسجد با  توجهجالبهای قسمت 

تزئینات آجر تراش و گچبری است که در آن 

کوفی ساده  به خطهای آجری محراب مقرنس

گچبری شده است   وبوتهگلبر زمینه آجری 

تصاویر و  مطالعه با(. 176و  175: 1350)هنرفر، 

توان به شباهت مسجد برسیان با مسجد نقشه بنا می

جامع هفتشویه در پالن، گنبدخانه، مناره و تزئینات 

 (.  12و   11آن پی برد )تصویر  

 

 
جامع برسیان از دید شمالی  ـ مسجد 11تصویر

 (1385)عکس از بهشاد حسینی، 

 
 (.48: 1393ـ پالن مسجد جامع برسیان )اسماعیلی، 12تصویر
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در مکان ایوان جنوبی مسجد جامع هفتشویه که 

 با ابعادمقصوره دیگری  ،آن واقع شده در مقصوره

 مقابل (.15ـ 13تصاویر ) شده بودتر ساخته کوچک 

ن محور حیاط است، آزاد که هما این طاق  محور

را به آن یداالن دیگر و شده است گذاشته

سازد که جای اش در سمت مشرق متصل میقرینه

ن از اجاده وارو کهداغ آن پیداست. از این داالن 

مانده که در  یجاتکه به گذرد، دوزمین آن می

یکی از  رفته است.محل سردر فعلی محوطه جای گ

اثری بزرگ  صورتبه  راآناشراف بزرگ 

 با ،ها گلی ایوانبازسازی کرده و سطوح کاه

 دادههای مختلف زینت  ی نفیس و نقاشیهایربگچ

 (. 374: 1357)سیرو،  است شده 

 

 
ـ نمای جنوبی مسجد جامع هفتشویه از 13تصویر

 (.  1357پشت گنبدخانه )سیرو، 

 
ـ ایوان جنوبی مسجد جامع 14تصویر

  1963هفتشویه، سال گرفتن تصویر 

 (22: لوح1357)سیرو، 

 
ـ غرفه غربی مقصوره 15تصویر

مسجد هفتشویه، سال گرفتن 

:  1357)سیرو،  1963 تصویر

 (24لوح

 

حیاط مسجد جامع مستطیلی، به ابعاد 

متر و در امتداد محور عرضی بنا  21/ 10× 17/ 90

است که ابعاد صحن  ذکر قابلاست. البته  شده واقع

ای مختلف تغییر کرده است  همسجد در دوره

 (. 17و 16 )تصویر

 هیچ اثری باقی خانهگنبددر انتهای حیاط و مقابل 

های نمانده و اگر هم بوده در توده ضخیم ساختمان 

واسطه است. این مجموعه که به  گرفته قرار ایلخانی

های واقع در سمت کوچه جدید، مناره و ساختمان

ساخت آن به حیاط  ، درگرفته قرارشمال در تنگنا 

ایجاد  به همین خاطر در قدیم بسنده شده؛

آورده است   به وجودساختمان، عدم تقارنی 

ز سوی که ا است ی شبستان(. علت آن 18تصویر)

مشابه چنین عدم   شرق به مقصوره چسبیده است.

)واقع در سمت تقارنی در مسجد جامع اشکرند 

تقارن در عدم  شود؛هم دیده میرود( جنوب زاینده 

 کهیطور بههای مسجد مشهود است نقشه ایوان

اش کامالً قرینه مسجد نسبت به محور مرکزی

راهروهای جهت شرقی مسجد نسبت به  نیست.

که بدون شک با حمام   تراندجهت غربی آن عمیق

شده است. عالوه  ها محدود میو سایر ساختمان

تزئینات گچبری این بنا همانند  این عدم تقارن بر

و  اشترجان، جامع بکران ریپی مقبره های برگچ

که در بخش تزئینات  تشویه استمسجد جامع هف

   (.20و 19یر )تصو شودمسجد به آنها اشاره می
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ی مسجد جامع هفتشویه بعدسهـ نمای 16تصویر

 (.1397 )نگارندگان،

 

 
 (.1397هفتشویه )نگارندگان، ـ نمای شرقی مسجد جامع 17تصویر

 
 (. 1397مسجد جامع هفتشویه )نگارندگان،  شدهیبازسازی دیگری از طرح بعدسهـ نمای 18تصویر 

 

 
(. 410: 1357جامع اشکرند )سیرو،  مسجدـ 19تصویر  

 
: 1357ـ جبهه غربی مسجد جامع اشکرند )سیرو، 20تصویر

(26لوح  



 1398نشریه معماری اقلیم گرم و خشک. سال هفتم، شماره دهم، پاییز و زمستان                                           152

 

در دومین دوره احداثش به مسجدی دو این بنا 

هم در عصری که مساجد ایوانی تبدیل گردید؛ آن

  ها پیش رایج شده بودند چهار ایوانی از مدت

برای  م.1963 در سـال (. 159ـ 140: 1359)سیرو، 

 عمل  چند  ،خرابی حتمی از خانهگنبد نجات

 ت موجب شدایـن عـملیا؛ انجام گـرفت جداسازی

 ،شـود پیـدا  جرزها و بقایای دیـگر  پی  ،تا حدود بنا

هایی قوس یـعنی تـمام عـناصری که با چنین

در  که این اکتشاف نشان داد .ه استمطابقت داشت

ی از مصالح گلی که یهاایوان ساختمانمقابل 

 برآورده قدیمی  ها را بسیارلفان آن ؤبعضی از م

قسمتی از  این بخشباشد. وجود داشته  ،نداهکرد

گاه تمام  که تزئیناتش هیچچهار ایوانی بوده ی یبنا

 (. 21ه است )تصویر نـشد

  

 
 ( 1397مسجد جامع هفتشویه )نگارندگان،  گنبدخانهشده ی بازسازیبعدسه ـ 21تصویر

 

آجر پخته، به ابعاد ساختمان سلجوقی از 

گل رس و  سانتیمتر و با مالت 5/4× 5/20×5/20

است. در داالن سالم غربی،   شده ساختهآهک 

سانتیمتر   78ها سه متر و قطر دیوار وسعت دهانه

و بار  کاررفتهبهاست که با توجه به نوع شفته 

رسد. بعد از دو نمی به نظرها، کافی اضافی پشت بام

 گذرد، با وخامتای آن میقرن که از تاریخ بن

ی مسجد احتماالً تصمیم بر آن اوضاع قسمت اصل

  دهیدب یآسهای تا بازسازی تمام قسمت شده

حیاط که شکل قرینه  دلیل نیبه همصورت پذیرد، 

داالن  است. داشت، از حالت قرینه خارج شده

بود، باعث شد  شدهواقع شرقی که در مسیر راه 

متر بنا  20/9×55/9را با فراخنایی به ابعاد  خانهگنبد

 خانهگنبدکنند. بنابراین تمام قسمت خارجی شرقی 

و باروی  نش موقتاً اندود ضخیمی پیدا کردندو ایوا

 نییتزآجری آن با نماهای اندود شده و ظاهری 

 لحاظ ازاست. شروع ساختـمان ایوان شمالی  شده

مسجد آغاز شد.   خانهگنبداندازه و تزیین همانند 

ی جابهمتر  72/4) طاق ضلع شرقی از پهنای بیشتری

ه نسبت به طاق غربی برخوردار بود متر( 2/ 33

ی زیر وضعیت رولوه امروزی بنای هانقشه در  است.

های که بخش ع هفتشویه ارائه شدهمسجد جام
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  (. 25ـ22)تصاویر   ستمختلف بناهای دهنده استفاده از آجر در بخشقرمز، نشان

 

 
ـ پالن مسجد جامع هفتشویه در وضعیت امروزی 22تصویر

 (1397)نگارندگان، 

 
ـ نمای ضلع جنوبی مسجد جامع هفتشویه )نگارندگان، 23تصویر

1397 ) 

 
ـ نمای ضلع شمالی مسجد جامع هفتشویه 24تصویر

 (1397)نگارندگان، 

 
جنوبی مسجد جامع هفتشویه )نگارندگان، ـ برش شمالی ـ 25تصویر

1397 ) 

 

رسد می نظربههای ساخت مسجد در رابطه با دوره

ل )دوره سلجوقی( احداث مناره منفرد در دوره او 

خانه و ایوان جنوبی در دوره دوم  بوده باشد. گنبد 

. در  اندشده ساختهساخت یعنی اوایل دوره ایلخانی 

شود؛ یعنی دوره سوم، ساختِ مسجد تکمیل می

های طرفین حیاط، سردر ایوان شمالی و رواق 

انداز غربی و شرقی گنبدخانه در ورودی و دو فرش

شود. در دوره  اواخر دوره ایلخانی تکمیل می

در شدن جرزهایی افزوده  لیبه دلایلخانی اول، 

شت ات در پ ی، تزئینجنوبانداز شرقی ایوان فرش

و   شی فرسابه دلیل  جرزها پنهان مانده است. امروز 

های کوچکی از آن دیده  شستگی مصالح، قسمت

شود. دوره چهارم ساخت مسجد مربوط به دخل می

و تصرفات اواخر تیموری و اوایل صفوی است.  

این مداخالت شامل افزودن دو پایه جرز در ایوان 

دهانه ورودی ی با افزودن دو به عبارت؛ است یشمال

به ایوان، به کوچک شدن عرض آن منجر شده  

 (. 136: 1386است )فرید، 

معتقد است در اواخر قرن  (384ـ374: 1357) سیرو

های حاصل از مصالح نهم هـ.ق که شکاف

ایوان  ،شودهای قبل نمایان مینامطلوب دوره 

بیند شمالی در معرض عوامل جوی بسیار آسیب می

  به نظر و ایجاد سقفی مضاعف برای آن ضروری 

ی در ورودی، نمای رو به حیاط استثنابه رسد. می

 وگلی بازسازی ودر جبهه شرقی با معماری خشت

های ورودی بنا با آجرهای تراش و با کاشی

بع  ریخ تعمیرات ر. تاتزئین شده استای فیروزه

 یعنی کمی قبل از ظهور صفویه  آخر قرن نهم هـ.ق 

هجوم  است. عالوه بر عوامل جوی، شده نییتع

اندودها های خام و آسیب به خشت موریانه منجر به 
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شده است. تاریخ بنا به اعتقاد سیرو به نحو زیر  می

شود؛ ساخت مسجد جامع هفتشویه در خالصه می

تخریب و   ازآن پسآخر قرن پنجم هـ.ق بوده که 

است. این  شده گرفتهتصمیم به بازسازی کلی آن 

بازسازی در ربع دوم قرن هشتم هـ.ق )در ایام 

وسیله شخصی که سلطنت آل مظفر( آغاز و به 

بیشتر به فکر منظره ساختمان بوده تا استحکام آن، 

های تعمیرات خشتی قسمت شده است. انجام

است  صورت گرفته شمالی در آخر قرن نهم هـ.ق 

رسد جبهه غربی مسجد قسمتی از یک می به نظر و

باشد. در   ستان و معاصر با تجدید بنای ایلخانیشب

مسجد، )گنبدخانه( پشت دیوار قبلی مقصوره 

ساختمان کوتاه دیگر یا داالنی با آثار جاسـازیِ 

ها مشهود است. در دیوار سمت کوچه، به سقف

های دِر یهارتفاع ایوان بزرگ شمالی و مقابل آن، پا

  است. ماندهیباققدیمی احتماالً از دوره مظفریان 

های متعدد از بنابراین مسجد از اطراف با ساختمان

  شده  محصورهای نماز، مدرسه و حمام قبیل محل

های اخیر و وضعیت ؛ اما همانطور که از نقشهاست

گونه اثری از ساخت و کنونی مسجد پیداست، هیچ

اطراف مسجد قابل مشاهده سازهای یاد شده در 

از خود مسجد باقی مانده   یهاینیست و تنها بخش

 است.  

 

شناخت اجزای معماری مسجد جامع  -6

 هفتشویه 

ای، شناخت بررسی دقیق اجزای معماری هر دوره

های معماری آن توجهی در ارتباط با ویژگیقابل

این اجزا که تأثیراتی از دهد. می به دستدوره 

اند، در ارتباط با یکدیگر های قبل گرفتهدوره

توان با مقایسه تطبیقی، شوند و میمطالعه می

تر بررسی کرد.  طور دقیقها را بههای آن ویژگی

 اجزای معماری و کالبدی مسجد جامع هفتشویه

هاست  سردر، گنبد، ایوان و رواق  ( شامل26تصویر)

اند. ها تخریب شدهی از این قسمت که امروزه بسیار 

 

 
 ( 1383های کشاورزی )عکس از بهشاد حسینی و ایمان پیمانی، ـ نمای جنوبی مسجد جامع هفتشویه  در میان زمین26تصویر

 

هفتشویه متفاوت با پالن جامع وضعیت فعلی مسجد 

اصلی  اصلی بنا در دوره سلجوقی است. بنای 

گذاری شده  مسجد که در قرن پنجم هـ.ق پایه

ی در شرق هایداالن همراهبهصورت دو ایوانی و به

بوده و طبق پالن متداول این دوره کامالً و غرب 

متر، در  47ابعاد مسجد در طول قرینه است. 

متر بوده  25و کمترین عرض  30بیشترین عرض 

دسترسی به طبقه بوده که  بنای مسجد دو .است

طبقه دوم آن از طریق دو پلکان، یکی در کنار 

خانه یوان جنوبی و دیگری در کنار گنبدا
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پذیر بوده است. امروزه در مسجد جامع امکان

هفتشویه هیچ مکان مسقفی وجود ندارد و تنها چند 

توان نوع  خورد که میجرز ایستاده به چشم می

خیص تش هاآنها را از روی ها و شکل طاق قوس

 (. 27)تصویر  داد

 

 
 (. 1383ـ نمای جبهه غربی مسجد جامع هفتشویه )بهشاد حسینی و ایمان پیمانی، 27تصویر 

 

 سر در ورودیجبهه شرقی و  -1-6

سردر اصلی مسجد در میانه جبهه شرقی بنا 

یک در آهنی )به  وسیلهکه امروزه به شدهواقع

ارتفاع حصار دور مسجد( ورود و خروج به مسجد 

متر و ارتفاع  10/2پذیر است. عرض سردر امکان

  10/1متر است. ضخامت جرزها  40/5باقیمانده آن 

راستا با جرزهای ضلع شرقی است. قوس متر و هم

ر از نمای بیرون از نوع پنج او هفت و ارتفاع سرد 

  28متر است )تصاویر  4/ 80وک تیزه تا کف آن از ن

مسجد جامع اشکرند  ورودی تاالر گنبدخانه (.30و 

مشابه سردر ورودی شرقی مسجد جامع هفتشویه از 

خته و با نوع قوس پنج او هفت بوده که با آجر سا

  (. 30است )تصویر  اندودی از گل پوشیده شده

 

 
ـ جزئیات اجرایی طاق 28تصویر

سردر ورودی شرقی )طرح از : 

 ( 1397محسن انصاری، 

 
ـ اشکرند، ورودی تاالر گنبد 29تصویر

 ؛ج( 26: لوح1357خانه مسجد )سیرو، 

 
ـ نمای دیگری از قوس پنج او هفت 30تصویر

و در ورودی شرقی بنا و   کاررفتهبهکند 

های ایجاد شده در آن )طرح از : محسن تخریب

 ( 1397انصاری، 

 

پس از یک هفتشویه جامع رسد مسجد به نظر می

های تملک و تصاحب زمین جمله ازدوره تخریب 

؛ از آن جمله هاطراف دستخوش تغییراتی شد

توان به تخریب داالن شرقی مسجد اشاره کرد می
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  ه ن جاده دسترسی به واران احداث شدی آجابه که 

ده دسترسی به هفتشویه بخشی از و درواقع جا

)ر.ک به  شرقی بنا را قطع کرده است قسمت

   .و دسترسی مسجد( هانقشه راه 3تصویر 

 

 جبهه غربی حیاط  -2-6

پشت این  و بقایای معماری در وجود بناهااحتمال 

در جبهه غربی اما آنچه امروز  ؛جبهه وجود دارد

رسد شامل نظر میدهانه بوده و به 5 ،ماندهاقی ب

(. عرض 32و  31باشد )تصاویر گانهپنجهای رواق 

دهانه  کهی طوربهها متغیر و نامنظم است، دهانه

 2/ 80و  2/ 80و  3/ 60، 3شمالی به جنوبی به ترتیب 

متر و با  70/6ها متر است. عمق این رواق  60/2و 

  شده  ساخته سانتیمتر  80جرزهایی به ضخامت 

و در  رواق غربی از آجرهای دیوار پایه است.

  دوره ربوط به ماحتماالً و  ارتباط با مناره

به سمت حیاط  پس از مرمت که ستی سلجوق

از دالیل سلجوقی بودن مناره  پیشروی کرده است.

توان به فرم و ساختار آن اشاره کرد که مشابه می

های مساجد ناحیه اصفهان بسیاری از تک مناره

بوده که همگی متعلق به دوره سلجوقی هستند. از 

اد طرفی ابعاد آجرهای مناره دقیقاً همان ابع

این  یهاست که در بیشتر منارهقیآجرهای سلجو

کار رفته است )برای اطالع بیشتر رجوع  دوره به 

کنید به تیتر »مناره مسجد جامع هفتشویه« همین  

  شده یی شناساقسمت  پشت این فضاهایی درمقاله(. 

 ص یتشخ قابلبا این رواق هنوز  ارتباط آنها که

  دیوارهای مشترک بین در هایی ورودی  .نیست

 بهرا  نماهاطاق  که شده بازرواق غربی و این فضاها 

متر  40/2ها کند. دهانه این ورودیمتصل می هم

و  شده پربوده که در ادوار بعدی با دیوار خشتی 

.  است مانده بازسانتیمتر از دهانه  60فقط به عرض 

ها فقط در قسمت دهانه سوم دیوار غربی این رواق 

 ب یتخرمانده و مابقی دیوارها شمال( باقی)از 

 (.133ـ 128:  1386)فرید،  اندشده 

  

 
ـ بقایای رواق غربی )نگارندگان، 31تصویر

1385 ) 

 
مانده در جبهه غربی مسجد جامع هفتشویه)طرح ی باقیبقاهاـ طرحی از 32تصویر

 ( 1397از : محسن انصاری، 

 

 جبهه شمالی حیاط  -3-6

 مانده  باقیدر جبهه شمالی بنا بقایای ایوان بزرگی 

های مشخص آجرکاری ایوان با ه یپا دوت؛ اس

این  ترین بخش ، سالمسبک دوره سلجوقی

دهد. دهانه بزرگ ایوان مجموعه را تشکیل می

ارتفاع بلند و   است. طاق تفاع بزرگ دهنده ارنشان

ی بوده که حد بهدهانه بزرگ ایوان شمالی 

ماندگاری قوس ایوان را به خطر انداخته است.  
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متر و ضخامت جرزها  05/8×8/ 35ابعاد این ایوان 

سنگین ایوان و عدم  احتماالً حجممتر است.  2/ 40

تا از دو نیم مناره بر روی  هها سبب شدتناسب پایه

ها استفاده حکام پایه قوسها برای افزایش استپایه

 (. 34ـ 33کنند )تصاویر 

 

 
ـ نمایی از جبهه شمالی حیاط  که ایوان شمالی مسجد جامع 33تصویر

 (.  1363است )عکس از بلر و بلوم،  دادهی جاهفتشویه را در خود 

 (http://archnet.org/media_contents/41056) مأخذ: 

 
ـ ایوان شمالی و جرزهای بنا که چند دوره  34تصویر

دهند )عکس از پیمانی و متوالی الحاقات را نشان می

 (.1384حسینی 

 

های مسجد جامع هفتشویه در بخش قسمت جمله از

  مانده باقی هاآنشمالی بنا که تنها ردی از 

در  کهینحوبه ؛های خشتی و آجری استپلکان

 6جبهه شمالی سه پلکان شامل دو پلکان خشتی که 

پله نخست آن از جنس آجر بوده و در مسیر 

شوند. یکی از باالرونده به دو انشعاب تقسیم می

بام و دیگری به نیم اشکوب  شتِاین انشعابات به پ

 شود. داخل ایوان منتهی می

 

 جبهه جنوبی حیاط  -4-6

خانه و بخش جنوبی بنا شامل ایوان ورودی، گنبد

ست که به درون  راهروهایی در دو سمت آن 

اند.  مسدود شده اکنونهمگنبدخانه راه داشته و 

متر، عرض دهانه آن  9/ 30× 40/4ابعاد ایوان جنوبی 

متر است.   20/2جرزهایی به ضخامت  متر با 1/ 80

ریخته و تنها دو جرز اصلی  فرو یکل به ایوانطاق 

 باقیشواهد  است. در این قسمت مانده باقیآن 

  است که در دوره  یعمق کمایوان  دهندهنشان  مانده

شاخص مربوط به  تزئین گچی هی چندال  ایلخانی

 دوره ایلخانی و مشابه با بناهای دیگر استان اصفهان

 همانند پیر بکران و بخش ایلخانی ـ محراب ـ

  بر روی آن اجرا شده مسجد جامع عتیق اصفهان

 (. 36و  35)تصاویر  است
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جامع ـ نمای کلی جبهه جنوبی از داخل حیاط مسجد 35تصویر

 ( 1385هفتشویه )نگارندگان، 

 
جنوبی بنا  عمقکماز ایوان   شدهیبازسازـ نمای 36تصویر

 (1397)نگارندگان، 

 

الزم به ذکر است در ایوان جنوبی نیز یک پلکان 

به  ماندهباقیخشتی که بخش اعظم آن هنوز 

در  .و فضای اطراف گنبد راه داشته است بامپشت

مربع  تقریباً خانهایوان ورودی بالفاصله گنبد پشت

که  ایجاد شده متر  55/9×9/ 20به ابعاد  شکل

 سه دهانه در متر است. 20/2ضخامت جرزهای آن 

جبهه شرقی و غربی، گنبدخانه را به طرفین آن 

و به عرض  تربزرگ کند. دهانه میانی مرتبط می

دو  و ترندکوچک های طرفین متر و دهانه 3/ 10

متر  1/ 50و دو دهانه جنوبی  20/1دهانه شمالی 

وسیله دیوار ها بهاست. در حال حاضر این دهانه

  اند های بعدی مسدود شدهخشتی در دوره

 (. 38و  37تصاویر)

  

 
ـ طاق ورودی گنبدخانه  37تصویر

 (1385)نگارندگان، 

 
اجرایی طاق ورودی ـ جزئیات 38تصویر

 (1397گنبدخانه )نگارندگان، 

 
سازی در ـ جزئیات گوشه39تصویر

گنبد خانه مسجد جامع هفتشویه 

 (  1385)نگارندگان، 

اما با توجه به  پوشش گنبدخانه کامالً فروریخته،

 8تخریب شدید گنبد هنوز آثار تبدیل پالن مربع به 

دایره مشهود است   تی درنهالع و ض  16و 

با مشاهده بقایای  (.40و  39تصویر)

های مسجد جامع هفتشویه با نمونه  یهایسازگوشه 

توان فرم  می از جمله مسجد جامع اشکرند مشابه

کلی گنبد را حدس زد و به نازک بودن الیه گنبد 

همچنان  گنبد  سازیگوشه هایی از پی برد. قسمت 

در مسجد جامع اشکرند نیز  نمونه آنباقیمانده که 

   (. 41)تصویر  وجود دارد
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سازی در گنبدخانه مسجد جامع هفتشویه ـ جزئیات گوشه40تصویر

 (                        1397)نگارندگان، 

 
ـ گوشواره و آغاز گنبد در مسجد جامع 41تصویر

اشکرند مشابه نمونه آن در مسجد جامع هفتشویه 

 ؛ د(. 26: لوح1357)سیرو، 

 

ستان پس از پیگردی سازمان میراث فرهنگی ا

ش.، پایه جرزهایی در 1380اصفهان در تابستان 

. ضخامت این  خانه نمایان شدفضای شرقی گنبد

 5×20×20متر، ابعاد آجرهای آن  10/1جرزها 

یک سانتیمتر است. جرزها  هاآن سانتیمتر و بند بین 

نما ثابت کردند که این فضا شامل دو ردیف طاق 

بوده است. تزئینات این بخش شامل نقوش مُهری 

بر روی اندود گچ است که در ادوار بعد از الحاق 

جرزها بر روی تزئینات پوشانده شده است. اندود  

 ساده گچ بر روی جرزهایی که بعدها افزوده

اند، نشان از ساخت و تزئین در ادوار بعدی شده 

داخلی فضاهای (. 132و  131: 1386دارد )فرید، 

که   اندبوده  یگچوش و تزئینات قدارای ن خانهگنبد

باقی نمانده   هاآنامروز چندان اثری از  متأسفانه

 . (43و  42است )تصاویر 

 

 
ـ داخل گنبد خانه با الحاقات 42تصویر

شمالی(  خشتی الحاقی )دید

 (1385)نگارندگان، 

 
گنبد خانه با الحاقات ـ داخل 43تصویر

خشتی الحاقی )دید غربی( )نگارندگان، 

1385 ) 
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های معماری مسجد  آرایهمختصری از  -7

 جامع هفتشویه  

کاری مسجد جامع هفتشویه اگرچه تزئینات کاشی 

و   آمده دست به و پراکنده  شدهبی تخر صورت به

چندان آثار پابرجایی از آن موجود نیست، اما همین  

ها آثار اندک حاکی از اهمیت تنوع و انواع کاشی

مسجد است. تعداد زیادی کاشی  در آراستن بدنه 

صورت  ای و بهنره به رنگ الجوردی، سبز فیروزه

ترکیب با آجر استفاده شده است. تا حدود یک 

بر روی بدنه   الذکرفوق های کاشی جزبهدهه قبل 

ساختمان، در سمت غربی بنا تعداد زیادی قطعات 

ظروف شاخص ایلخانی و کاشی ریخته شده و 

های مختلف وجود داشت شکسته در انواع و رنگ

حاکی از تزئینات  های کاشرسید این که به نظر می

های کاشی در بنا بوده وافر و همچنین وجود کتیبه

ی ریخته شده در صحن بنا هاباشند. بقایای کاشی

های کاشی کار بردن انواع تکنیکدهنده بهنشان

، رنگتک پران، کاشی صابونکی معرق، لعاب

مهری  رنگ، کاشی نره، کاشیکاشی هفت

عالوه  (. 46ـ44الجوردینه و نیز در بناست )تصاویر 

های ریخته شده در صحن  در میان کاشی بر آن

رنگ وجود دارد هفتهایی از کاشی مسجد، نمونه

گل رسی بوده و با لعاب زرد، قرمز،  آن ریخمکه 

رنگ تزئین آبی و با خطوط حاصل از منگنز سیاه

ی و اتصال آن به بدنه  لعاب دهکیفیت شده است. 

رسی پودر شده بسیار ضعیف است. احتمال دارد 

وه  عالاین کاشی از الحاقات دوره بعدی باشد. به 

در میان بقایای  رانلعاب پچندین قطعه کاشی 

های موجود در صحن مشهود است؛ لعاب کاشی

هایی ها الجوردی بوده که در قسمت اصلی آن 

وسیله برش دادن لعاب و جدا کردن آن از بدنه با به

ایجاد اختالف سطح و کنتراستِ بافت لعاب و بدنه  

رساندند. بسیاری از را به انجام می فناین 

امع هفتشویه رنگ در مسجد جهای تککاشی

 کهینحو بهاند؛ آبی الجوردی تزئین شده بارنگ

تعداد زیادی قطعات پراکنده از این نوع کاشی در 

صحن مسجد وجود دارد. اشکال اصلی و 

از  اندعبارت ها این نوع کاشی صیتشخقابل

ای و چلیپایی که امروزه جز قطعاتی که به ستاره 

 وجهچیهبه همدیگر ارتباط خاصی ندارند و 

توان نقشی تزئینی مکمل را ایفا کنند، آثار نمی 

دست نیامده است. همچنین بخشی از ری بهتبیش

یک تکه چلیپایی کاشی الجوردینه با نقوش 

های برجسته قالبی و نقوش تزئینی گیاهی به رنگ

پی و ی میکروسکهای بررسکه  آمدهدستبهای قهوه

کاری بر روی آن است. این کاشی حاکی از مطال

اهمیت مسجد در استفاده از این نوع   دهندهنشان 

  ن یازای هایکاشتزئین شاخص است که تمامی 

های مختلف تاریخی از مسجد به  در دوره  دست

 غارت رفته است. 

ینات توان به تزئ کاری، میدر کنار تزئینات کاشی

در مسجد جامع هفتشویه آجرکاری نیز اشاره کرد. 

ای از آجر بر روی صورت پوستهاین تزئینات تنها به

الحاقی بر روی یکدیگر هستند  هیچندالدیوارهای 

ی آجری رایج در زمان هاطرح ها از و طرح آن 

انداز گل ی موسوم به لوزایلخانی است. آجرچینی 

در معماری دوره ایلخانی شیوه تزئینی  شکل

ی هابخش متداولی بوده است. الزم به ذکر است 

اند و  ی زیر گچ رفتهادوره ی بنا نیز در آجرکار

ی اندود رویی هنوز بر روی هاهیالهای از بخش



 161                                               بندی تاریخی ـ کالبدی مسجد جامع هفتشویه از منظر مطالعات تطبیقی بررسی دوره 

 

 

 

مشهود است   کامالًجرز سمت چپی ایوان شمالی 

انداز در نقوش آجری با طرح گل(. 47)تصویر 

ن شمالی مسجد جامع هفتشویه قابل جرز ایوا

مقایسه با نمونه مشابه آن در مناره علی اصفهان 

(  67: 1351)زمانی،  مربوط به اوایل قرن ششم هـ.ق 

  (. 48)تصویر

 

 
های نمونه ـ44تصویر

  دیگری از بقایای

کاشی  تزئینات

سبز  صابونکی

 ای در مسجدفیروزه

 
ـ بقایای  45تصویر

ریخته شده کاشی  

معرق در حیاط مسجد 

 جامع هفتشویه

 
ـ  46تصویر

لعاب های کاشی

پراکنده در  پران

محوطه مسجد 

 (1385)نگارندگان، 

 
ـ جزئیات نقوش 47تصویر

در  اندازگل معروف به 

ی بخش زیرین جرز بندقاب

 ایوان شمالی

 
ـ طرح 48تصویر

انداز آجری،  گل

اصفهان مناره علی 

)شکفته و دیگران،  

1392  :92 .) 

 

جامع  مانده در مسجدعمده تزئینات باقی با این حال 

های مبتنی بر مصالح گچی هستند آرایه هفتشویه

ی بر کش گچ( 1شوند: که به سه دسته تقسیم می

ته های داخلی که با نقوش موسوم به توپی بدنه

ی برجسته های برگچ( 2ی تزئین شده است. آجر

 اندشده  نوشتهها که همراه با خطوط بنایی بر بدنه

در فضای  شده یگچبر( محراب 3 (.49)تصویر

های این محراب شباهت (.51)تصویر  گنبدخانه

های بسیاری از نظر نوع فرم محراب و تکنیک

اب دوم با مسجد جامع گار دارد گچبری در ق

بری مسجد در مجموعه تزئینات گچ (.50)تصویر

 هنر های مشخصه از  بسیاری ،جامع هفتشویه

از آن جمله ؛ مشاهده استبری ایلخانی قابلگچ

و  همصورت دربری خط بنایی بهتوان به گچمی

نمونه موجود  اشاره کرد که تشابه بسیاری با پیچیده

بری ضلع  گچ حالن یباا. دارد در بقعه پیر بکران

تر است و غربی از نظر هنری از محراب ضعیف

محراب  برگچاحتماالً توسط فرد یا افرادی غیر از 

بری الزم به ذکر است از این نوع گچ .انداجراشده 

 است.  کار رفته تنها در این بخش از بنا به
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ی ناشی هاسوراخجزئیات گچبری ضلع غربی گنبد خانه  با  -49تصویر

( 1385از کلونی موریانه )نگارندگان، 

 
 پوریولمسجد جامع گار) شدهبیتخرمحراب  اتیجزئ -50تصویر

1385 ) 

 

 
تصویرکلی محراب مربوط به دوره ایلخانی  -51تصویر 

 (1385مسجد جامع هفتشویه )نگارندگان، 

 های محراب آرایه -1-7

( در قهاب فقط یک اثر 1384:12به نظر مهریار )

مانده که قدمت روستای هفتشویه و تاریخی باقی

آن مسجد دهد و های منطقه را نشان میسایر آبادی

جامع هفتشویه و محراب ارزشمند آنست. محراب 

هفتشویه شامل تورفتگی در دیوار است و مانند 

نمای عصر خود از دو طاق همهای اکثر محراب

.  است شدهلیهایی در بغل تشکستون  تزئینی و

متر است   3 آن متر و عرض 5/8راب ارتفاع مح

محراب مسجد جامع هفتشویه قابل  (.51)تصویر

دیده فقط شدت آسیبیسه با محراب گار که بهمقا

مانده و از این قطعات قطعاتی از کتیبه گچی باقی

دست آورد. بر نغول به توان اطالعات زیادی نمی

سمت غرب بنا نام »رشیدالدین محمد نجار)؟( بن  

احمد بن اسمعیل« شخصی که دستور ساختمان 

دیده است. نغول آسیب شده ضبط محراب را داده 

سمت شرق حاوی قسمتی از نام یک شخص و رقم 

مانده باقی  6آخر تاریخ است که از آن تنها عدد 

رساند که می است. سبک عناصر تزئینی ساختمان

باشد  شده ساختههـ.ق نباید 700تر از خیلی قبل

( طبق  186ـ 182: 1350هنرفر ) (.130: 1346)ویلبر، 

ضلع جنوبی و خط ثلث  بری محرابتزئینات گچ

هـ.ق را برای  660تاریخ  ،صحن متروک مسجد

های از نمونه (. 50دهد )تصویرمحراب پیشنهاد می

توان به محراب مسجد پیر بکران اشاره دیگر می

در اکثر   گچبری شدهنقوش اسلیمی کرد که در آن 

شده  محراب بقعه پیر بکران مشاهده  یهاقسمت 

کاری )مثلثی، با سه نوع آژدهاین نقوش  اکثر است.

نوار  در . اندپر، بادبزنی( تزئین شدهستاره شش 

اسلیمی گچبری  شبهحاشیه محراب، دو نوع نقش 
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گر میوه انار و دیگری است که یکی تداعی شده

های . این نقوش شباهت مشابه درخت سرو است 

نقوش محراب گچبری هفتشویه دارند   زیادی با

یکی از جان مسجد اشتر (.52و  51)تصویر

نمونههای نفیس معماری ایلخانی، در اواخر 

آید که (، به شمار میـ.ق ه715) سلطنت اولجایتو

طور خواجه بزرگ آن، به طبق کتیبه اصلی سردر

ی فخرالدین محمد بن محمود بن علی اشتر جان

(. انواع تزئینات 1353فر، )هنر شده استساخته

اسلیمی محراب گچبری شده مسجد اشتراجان قابل 

 (. 53مقایسه با مسجد جامع هفتشویه است )تصویر

 

 
بقعه پیر بکران بری محراب گچـ 51تصویر

 ( 1391)حمزوی، 

 
 ( 1391ی محراب بقعه پیر بکران )حمزوی، هایبرگچـ جزئیات 52تصویر

 

 
 (1984ـ باالترین قسمت محراب مسجد جامع اشترجان )بلر و بلوم، 53تصویر

 

 پیر یهایبربرجسته محراب شبیه گچ یهای برچگ

هایی که طرح ت.اشترجان اسجامع مسجد  بکران و

های درشت اند از برگکار رفته عبارتهدر آن ب

استلیزه حلزونی در حاشیه بیرونی محراب که 

بری شده  های متقارن گچصورت دو ردیف برگبه

ها در وسط طاقنمای بزرگ  این نوع برگ و از

داخل تمامی این . کار شده است محراب نیز

هالل باالی  چه در ه بیرونی و حاشی ها چه دربرگ 

زنبوری تزئیـن شده   خطوط متقاطع النه محراب با

 .  است
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های در قسمت پیشانی محراب همانند محراب

ینات ها و تزئمشابه، لوحی مستطیلی با گل و برگ

فقط قسمتی از آن برجسته وجود دارد که امروز 

خانه نیز  ده است. بر دیواره ضلع غربی گنبدمانباقی

رسد از نظر میشود که بهبری دیده میتزئینات گچ

توان حدس نظر زمانی با محراب همزمان باشد. می

مانده بر دیوار ضلع  زد مشابه نمونه تزئینات باقی

غربی، بر دیوار ضلع شرقی نیز موجود بوده که 

در قسمت پیشانی است.  شده بیتخرکلی اکنون به

 ها وگ شامل گل و بر لییک لوح مستط محراب

آن  که امروزه تنها قسمتی از تزئینات برجسته بوده

نمای باال با دو ستون تزئین طاق  هیپا دو. باقی است

جز قسمت میانی آن شده که ستون سمت راست به 

ی از بین رفته و ستون سمت چپ با گچبری کلبه

است.   مانده یباقزیبا تقریباً با آسیب فراوان 

گلدانی شکل است. یکی مانده از نوع باقی سرستون

آمیزی آن های تزئین محراب رنگدیگر از شیوه

های کار شده با توجه به بوده است. احتماالً رنگ

شدند. در محراب قداسـت محراب انتخاب می

های رنگ قرمز در هالل باالی هفتشویه تکه

های رنگ سبز فسفری در داخل محراب و تکه

ی، نگار گاهشود. از نظر طاقنمای پایین دیده می

؛ گذاری محراب نیاز به مطالعات بیشتری داردتاریخ

با ذکر شباهت  ( 382: 1357)  اما در این رابطه سیرو

بین تزئینات قبر پیرحمزه سبز پوش در ابرقو  

 مرند  امعمحراب مسجد ج و هـ.ق( 738)

آخر چهارمین  راآنتاریخ اتمام  هـ.ق(،731ـ730)

(.  382: 1357)سیرو،  داندمی هـ.ق دهه قرن هشتم 

که در آن  جادشدهیانما محراب هفتشویه با سه طاق 

ی، اژدردهانها مانند خرطومی، از انواع اسلیمی

های حلزونی و بند و گردشهای قاباسلیمی

است. در محراب  شدهاستفادهکاری بسیار آژده

 قالب  در هندسی، نقوش مسجد هفتشویه از

دوره   هایدر اکثر محراب معمول هایکاریآژده 

  نوع  سه با آن، بر  عالوه ایلخانی )مثلثی( و

اصفهان  ناحیه هایمحراب  در نظیربی کاریآژده 

شبدر و   برگ قالب در  گیاهی اند. نقوشبهره برده

 یا گل کلم، کاهو برگ های مشابهطرح

اند. در کنار تزئینات آفتابگردان گچبری شده

های محراب مسجد محراب، کتیبهگیاهی و هندسی 

کوفی و خط کوفی ثلث،  به خطجامع هفتشویه 

 اند: بنایی به شرح ذیل گچبری شده

 الکرسی به خط ثلث ـ در حاشیه بیرونی آیه1

نمای فوقانی، سوره  ـ در حاشیه خارجی طاق 2

  دارگره کوفی  به خطفاتحه 

از سوره   52و  51نمای فوقانی آیه ـ در داخل طاق 3

 به خط بنایی قلم

  19و  18نمای کوچک آیه ـ بر روی هالل طاق 4

نسخ بر  به خطناقص و  صورتبه عمران آلسوره 

 . اندشده حکمحراب 

نمای در فاصله میان باالیی و در پیشانی طاق  -5

گچبری  اهللمحمد رسول االاهللالالهپایینی عبارت  

 شده است. 

 

 ها پوشوضعیت حیاط مسجد و کف -8

حیاط در ساختار فضایی معماری سنتی ایران چه در 

)مسجد، مدرسه و کاروانسرا( های عمومی کاربری

ها(، از های غیرعمومی )خانهو چه در کاربری

 بیترت ن یابه ای برخوردار بوده است. جایگاه ویژه

 که با قرارگیری آن در مرکز بنا و چینش سایر 
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ها در اطراف آن، عالوه بر تأمین نور و منظر فضا

مناسب برای فضاهای اطراف خود، کیفیات 

 هاآنو نیز نوع و میزان استفاده از  هاآندسترسی به 

داده است.  توسط کاربران را تحت شعاع قرار می

د از این امر در ارتباط با ساختار فضایی مساج

در ابتدا  کهینحوبهای برخوردار است اهمیت ویژه

بندی حیاط را با یک هندسه کامالً منظم در پیکره

 جمله  ازیابی نموده و سپس سایر عناصر بنا مکان

کنند ها را حول آن برپا میها و ایوانشبستان

رسد  می به نظربنابراین (. 19ـ 18: 1374)کیانی، 

های اصلی  ابتدا یکی از بخشحیاط در مساجد از 

از نخستین  رفته ومی به شماربندی فضایی پیکره

مساجد اسالم تا دوران معاصر، حضوری چشمگیر 

صحن مسجد جامع در معماری مساجد داشته است. 

 یاگونه به نیست؛  مستثناهفتشویه نیز از این قاعده 

که عالوه بر قرارگیری سایر اجزای معماری در 

حوض یا  ،در وسط صحن مسجداطراف آن 

 با یک متر تعبیه و 1/ 20× 10/1نمایی به ابعاد آب 

است. این   شده می تقستیغه آجری به دو قسمت 

به ابعاد  تربزرگ مستطیل قسمت در یک مربع

(.  54تصویر است ) گرفته  قرارمتر  25/3×3/ 15

وسیله یک تنبوشه از مظهر احتماالً آب حوض به

ی میدانی هادر بررسیرسیده است. قنات می

یک تنبوشه در گوشه داخلی حوض و   نگارندگان

ای از آن شده که شاخه ی یافتیک راه آب سفال

طرف ورودی فعلی و قسمتی نیز به سمت رواق به

 است.   قرارگرفتهکناری ایوان شمالی 

در حالت کنونی سطح حیاط مسجد بسیار ناهموار  

با کمی شود که دیده میهای مختلف با ارتفاع و 

توان رد چند دوره تعمیرات در این  بررسی می

را پیگیری نمود. های آنبخش از بنا یعنی کفپوش

شامل سه  هفتشویه ها در مسجد جامعپوشکف

که حاکی از تعمیرات بنا در  شوندیدسته مختلف م

عنوان سندی و به های تاریخی آن بودهدوره

 کنندنمایی میشده در بنا خوداما فراموش ،ارزشمند

(. 55)تصویر

 

 
مسجد جامع هفتشویه و مسیر  دوتکهـ نمایی از حوض 54تصویر

 ( 1385تنوبشه )نگارندگان، 

 
های مختلف سازی دورهـ کروکی از کف55تصویر

 (. 145: 1386فرید،  ،)بازترسیم نگارندگان نقشه پایه

 

های آجری سلجوقی که پوشدسته اول: کف

صورت آجرکاری عمودی کار شده است و در به

شود. ارتفاع این برخی نقاط صحن اصلی دیده می

تر  آجرها نسبت به سطح کنونی بنا کمی پایین
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های بعدی است؛ مگر در نقاطی که الحاقات دوره

 (.  56تصویر زیاد نیست )

به بنا  ایلخانیرسد در دوره نظر میدوم: به دسته

و سطح آن کمی باالتر از  باشند شده افزوده

 ییآجرهاشامل  است. این دستهآجرفرش سلجوقی 

و نسبت به نمونه   شده  کارصورت افقی که به است

ابعاد، کیفیت و ساختار  .اول کیفیت کمتری دارند

این  ست. های ایلخانیآجری آنها دقیقاً مشابه نمونه

ند شودیده می در جلوی رواق شمالی بیشتر دسته

 . (58و  57تصاویر)

  و  زیر های سنگدسته سوم: این دسته را قلوه

شوند که در ضلع شمالی از آن شامل می درشت

 مترمی ناست. این دسته در حدود  شده استفادهبیشتر 

از کف اول باالترند و این فاصله را با خاک 

 (.  59)تصویر  اندپرکرده 

 

 
 پوشکفـ دسته اول 56تصویر

 (1385)نگارندگان، 

 
ـ دسته دوم 57تصویر

)نگارندگان،  پوشکف

1385 ) 

 
ـ نمای دیگری از 58تصویر

 پوشکفدسته دوم 

 (1385)نگارندگان، 

 
ـ دسته سوم 59تصویر

)نگارندگان،  پوشکف

1385 ) 

 

 مسجد جامع هفتشویه مناره -9

وجود تعداد زیادی مناره و میل در سرزمین ایران، 

ی قدیمی و چه در کاروانسراهاهای چه بر سر جاده

 یکاربردکنار مساجد و بقاع متبرکه حاکی از 

ترین کاربردهایی اند. مهمکه این بناها داشته است

  اند عبارتشود ها در نظر گرفته میکه برای مناره

ها و یا میل راهنما، سمبل مسیر راه دهندهنشان از: 

گویی و اذان( و 210ـ 212: 1359آزادی )مخلصی، 

 (. 49:  1378تم، خبررسانی )حا

در دوره ملکشاه و سلطان سنجر سلجوقی و در 

الملک، اصفهان یکی از زمان وزارت خواجه نظام

ان بوده است. در کنار این  ترین شهرهای ایرمهم

، عمال و اعیان دیگر سلجوقی در آن بزرگان، وزرا

های جمله مناره از توجهجالبشهر، ابنیه بزرگ و 

ها آثار تعدادی از آنبلند ساختند که هنوز 

برجاست. در حقیقت انتساب شهرت و اعتبار 

توان مدیون وجود ها را میاصفهان به شهر مناره

مانده از این دوره دانست.  ناره باقیتعداد بسیاری م

، در اند ای شکلها عموماً آجری و استوانهاین مناره

ها اند و آجرهای آنها بیرون زدهفواصل معین ایوان

. گِل پخته، است ینیتزئهای مایهشیده از نقشپو

های آجری از عناصر  و کتیبه دارلعابهای سفالینه

های آجری این مایهسازی نقش معمول در برجسته

 هاست.  مناره
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 (http://www.kufic.info/architecture/gar/gar.htmـ مناره گار )63تصویر

 

ایجاد مناره در خارج از مسجد در زمان سلجوقیان 

های سلجوقی شود. فرم بیشتر منارهرایج می

های کوتاه و ضخیم و انواع منارهای و شامل استوانه

های بلند که باالی آن بلند و باریک است، مناره

(. مناره 329ـ328: 1374شده است )کیانی، می

 مسجد

کرده است.  فتشویه نیز از این قاعده پیروی جامع ه

خارج از مسجد و در گوشه جنوب  دراین مناره 

در محل تالقی داالن جنبی و داالنی که  غربی آن

جز  که ساخته شده ،گذردمی خانهگنبدمقابل از 

از  سانتیمتر اثری 28/4ضلعی به قطر سکویی هشت 

ارتفاع باقیمانده و کنونی باقی نمانده است. آن 

متر،  80/1متر و تا پایه سنگی  10/2مناره تا کف 

متر و ابعاد آجرهای  70/1ضلعی هر ضلع هشت 

سانتیمتر، در  5×28× 28کار رفته در مناره به

سانتیمتر، بندهای  5/4× 21× 21های باالتر قسمت

سانتیمتر   30ها سانتیمتر و ارتفاع پله 1بین آجرها 

و مرکزی  ستون دوریب پلکان مدور  5بوده است. تنها 

(  128: 1386است )فرید، مانده مناره باقی باال رونده

این مناره از نظر فرم هشت ضلعی (. 62 ـ 60تصویر)

پایه، بدنه مدور آن و نیز موقعیت قرارگیری مناره 

نسبت به بنای مسجد کامالً قابل مقایسه با مناره 

 
ضلعی ـ نمایی از مناره هشت60تصویر

های سلجوقی مسجد جامع هفتشویه و پلکان

 ( 1385)نگارندگان،  مانده آنباقی

 
ضلعی ـ نمایی از مناره هشت61تصویر

سلجوقی مسجد جامع هفتشویه و 

)نگارندگان،  مانده آنهای باقیپلکان

1385 ) 

 
ـ نمایی از سیمای محتمل و  62تصویر

منار مسجد جامع هفتشویه  شدهیبازساز

 (1397)نگارندگان، 
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کتیبه  موجببهمناره گار مسجد جامع گار است. 

هـ.ق 515کوفی آجری موجود در بدنه آن در سال 

 نام  هبهای معروف محل یکی از شخصیت لهی وسبه

احمد« که در کتیبه از او به نام   ابوالقاسم بن»

، هنرفراست ) شده ساخته، شده اد الرؤسا« ی»سید 

از سوی دیگر  (.63( )تصویر186ـ 182: 1350

 تشویه هف تزئینات آجرکاری معقلی بدنه مناره

 شباهت زیادی به تزئینات آجرکاری ( 64)تصویر

ان جنوبی  های ته آجری در ایومعقلی با توپی

عالوه بر  (.66و  65مسجد جامع گار دارد )تصویر 

آن کتیبه آجری معقلی ایوان جنوبی مسجد جامع 

های شناسایی شده در مناره هفتشویه مشابه نمونه

: 1344هـ.ق )هنرفر، 550مربوط به حدود ساربان 

 ( است.  201و  200

 

 
ـ کتیبه آجری معقلی ایوان 64تصویر

جنوبی مسجد جامع هفتشویه 

 (1385)نگارندگان، 

 
کتیبه آجری معقلی »و الظاهر و ـ 65تصویر

)شکفته و دیگران،  ساربانالباطن« مناره 

1394  :94 ) 

 
کتیبه آجری معقلی »ال اله اال ـ 66تصویر

:  1394)شکفته و دیگران،   هو« مناره ساربان

94.) 

 

 کار رفته در بنا مصالح به -10

مقرر، در دوره اسالمی  اندازهبهآجر معمولی و 

بود.   مربع شکلهای قبل از اسالم، دوره رسمبه

رساند  اندازه، رنگ و جنس آجرها می فراوانتنوع 

در نقاط بسیاری در سراسر کشور   هاآنکه 

محدود به چند مرکز عمده  و تنها  شده ساخته

این نظریه را رد  ،میزان تنوع و اختالف  اند.نبوده

توان تاریخ آثار ساختمانی اسالمی کند که میمی

های آجر، که در ایران را در جدولی از اندازه 

شده، تعیین نمود. حتی  کاربردهبهمختلف  هایدوره 

رسد که بتوان سن نسبی ممکن به نظر نمی

های های ساختمانی یک بنا را با مقایسه اندازهدوره 

آجر تعیین کرد. ابعاد آجر یا خشت طی یک دوره  

ای ورهدر هر د کهینحوبه و همیشه ثابت نیست؛ 

ممکن است از چندین نوع خشت و در ابعاد 

مختلف استفاده شود، چنانکه با بررسی آجرهای 

توان پی برد که کار رفته در مسجد هفتشویه میبه

های ساخت مسجد با توجه به دوره هاآنابعاد 

متفاوت بوده است. ابعاد آجرهای مناره دوره  

سازی سانتیمتر و در کف 5× 28× 28سلجوقی 

سانتیمتر است. ابعاد  5× 40× 40بخش غربی 

و  5× 36×36آجرهای دوره ایلخانی 

سانتیمتر و آجرهای دوره تیموری  5× 5/24×5/24

سانتیمتر است.   5/4× 5/20× 5/20و صفوی 
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کنند و از ایفا میای کار رفته نقش سازهآجرهای به

عنوان مصالح تزئینی در مسجد گل بهگچ و کاه

   (. 69ـ67یر تصو) است شده استفاده

شناسی در مسجد جامع های باستاننبود کاوش

زنی در مورد پی بنا را دشوار هفتشویه گمانه 

و با توجه به گودال حفاری  حالن یبااسازد؛ می

واقع در کنار جرز غربی ایوان شمالی به  رمجازیغ

 سنگ و مالتسانتیمتر، بقایایی از قلوه  50عمق 

آهک نمایان شد. با توجه به مقایسه پی شفته

توان حدس زد که های مشابه میساختمان در زمین

بوده است.   آهکشفتهسنگ و جنس پی از قلوه

ای مسجد از نوع جرزهای باربر و  سیستم سازه

و قوس بوده است. معموالً ضخامت  پوشش طاق 

دیوارهای باربر از غیر باربر بیشتر است و با توجه به 

برای ساخت دیوار  شده استفادهنوع مصالح 

ضخامت متفاوتی داشته است. در استفاده از مصالح 

خشتی جهت ساخت دیوار حداقل ضخامت دیوار 

سانتیمتر باشد که با توجه به توضیحات  80باید 

های مختلف مسجد ضخامت در قسمت قبلی این

 رسیده است. متر هم می 2متغیر بوده و حدود 

 

 
ـ بقایای آجر کاری 67تصویر

ازاره بخش  غربی )نگارندگان، 

1385 ) 

 
ـ بقایای آجر کاری ازاره  ایوان جنوبی 68تصویر

 (1385)نگارندگان، 

 
آجر کاری ازاره ـ بقایای 69تصویر

 (1385بخش غربی )نگارندگان، 

 

گنبدخانه از آجر بوده و در ها و پوشش ایوان

خانه دقیقاً از شروع مرحله انتقال گنبد آجر  گنبد

های شمالی و جنوبی از شده است. ایوان برده کاربه

ابعاد خشت ساخته شده و نمایی از آجر دارند که 

کننده خصوص در ایوان شمالی بیانمتغیر آجرها به

های بعدی است. پوشش بنا مداخالت در دوره

دوره مسجد، از نوع طاق و قوس همانند بناهای هم

خانه و مانده در گنبد های باقیبوده است. قوس

ها از نوع پنج او هفت کند و شبدری کند و با ایوان

ها به دو شکل و نحوه اجرای قوس شده اجراآجر 

الزم به ذکر است مصالح  .است ی ضربرومی و 

خشتی بسیاری در فضاهای داخلی مسجد برای 

ش از یک دهه انباشته شده و زمان استفاده از آنها بی

هرگونه مداخله باید   ازقبل  اگرچه ؛ مشخص نیست

طالعات الزم در رابطه با نوع دخالت در کالبد و م

 سازه صورت پذیرد. 
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 گیرینتیجه -11

 مخروبهاکنون بنایی نیمههم هفتشویه مسجد جامع

رسد می به نظرهفتشویه است.  یدر جوار روستا 

دور افتادن مسجدی با این عظمت از بافت روستا  

ی بوده و در سالیان دور احتماالً بافت رعادیغامری 

گرفته باشد.   را فرامسکونی و خدماتی اطراف آن

چنین عظمتی حاکی از تجمع جمعیتی در اطراف 

توان گفت می یاد شده آن است. با توجه به شواهد

مسجد جامع هفتشویه نماینده چند دوره مهم 

که در پژوهش حاضر   ،است یرانیامعماری 

های سلجوقی، ایلخانی و الحاقاتی از دوره  دوره 

تیموری در آن مشخص گردید. با این حال با انجام 

و  های نگارهیالشناسی )های باستانکاوش 

( های دقیق در اطراف و درون مسجدپیگردی

ن در مورد جزئیات آن بیشتر تأمل کرد.  توامی

مسجد جامع هفتشویه اگرچه امروزه به دست  

های قسمتاما بقایای  شده، سپردهفراموشی 

حاکی از عظمت بنایی مهم و  مختلف معماری آن

ارزشمند در قرون گذشته دارد که در زمان حیات 

ی را انکاررقابل یغو نقش  توجهقابلخود، تعامالت 

در فرهنگ دینی و مذهبی مردمان زمان خود در 

از منظر کرده است. ناحیه شرق اصفهان ایفا می

دهد مسجد مینتایج پژوهش نشان مطالعات تطبیقی 

همانند مساجد گار، اشکرند، برسیان  جامع هفتشویه

که امروزه در  آبی واقع شدهو دشتی در مناطق کم

اند.  حاشیه یا روستاهای اطراف شهر قرار گرفته

محیطی و نحوه عالوه بر آن از جهت زیست

قابل مقایسه با جامع یاد شده استقرار نیز مساجد 

آنها هفتشویه هستند؛ چرا که بستر استقراری کنونی 

روستاهاییست که در زمان ساخت و رونق مسجد، 

اند. اغلب این مساجد دارای حاوی عظمت بوده

ای همزمان با ساخت مسجد و یا اندکی پس مناره

از ساخت مسجد هستند. از طرفی آجر عنصر مسلط  

معماری در ساخت مسجد هفتشویه و بناهای قابل 

به های وابسته مقایسه با آن است. همچنین آرایه

ی کارمعماری از قبیل آجرکاری، گچبری و کاشی

قابل مقایسه و  مسجد جامع هفتشویه با مساجد فوق 

نتایج دیگر   کند.از سبک مشابهی پیروی می

محراب مسجد جامع هفتشویه پژوهش نشان داد که 

های دوره ایلخانی چه در ناحیه با بسیاری از محراب

است؛ از  اصفهان و چه در خارج از آن قابل مقایسه

هـ.ق(، 660جمله محراب مسجد جامع گار )

هـ.ق(، محراب 703محراب بقعه پیر بکران ) 

هـ.ق(، محراب 710اولجایتو مسجد جامع اصفهان )

هـ.ق(، و محراب 715مسجد جامع اشترجان )

مسجد جامع فارفان )نیمه نخست قرن هشتم)؟((. 

های مناره بامناره مسجد جامع هفتشویه همچنین 

اصفـهان همانند مناره مسجد جامع  سلجوقـی

برسیان، مناره مسجد جامـع اردستان، مناره گز، 

که اکثراً  دخترانچهلمناره مسجد زواره و مناره 

تا اواسط قرن ششم  پنجمهای اواخر قرن بین سال

  قابل مقایسه است. اند، گذاری شده هـ.ق تاریخ

بیان  1خالصه مقایسه تطبیقی پژوهش در جدول 

  شده است. 
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 های مشابه از دوره سلجوقی و ایلخانیـ مقایسه تطبیقی عناصر و تزئینات معماری مسجد جامع هفتشویه با نمونه1 جدول

 مقایسهنمونه قابل  عناصر و تزئینات معماری مسجد جامع هفتشویه

شکل متشکل از یک حیاط مرکزی با های دو رواقی طاقی هدیوار

 هایی به دور آن و مناره مسجد داالن
 ( سده ششم هـ.ق )دوره سوم و چهارم مسجد گار  

تاالر   آجری  عدم تقارن نسبت به محور مرکزی، ورودی 

مشابه سردر ورودی شرقی مسجد جامع   مسجد اشکرند گنبدخانه

سازی در  بقایای گوشه س پنج او هفت،هفتشویه از نوع قو

 و گچبری محراب گنبدخانه 

 )قرن پنجم و ششم هـ.ق(  مسجد اشکرند 

 مسجد برسیان )اواخر قرن پنجم هـ.ق(  همراه تزئینات آجری آن پالن، گنبدخانه، مناره مسجد به

شبستان گنبددار، راهروهای دو طرف، سردر بزرگ و صحن  

 مقابل آن
 )اوایل قرن هشتم هـ.ق( مسجد دشتی  

 محراب گچبری شده

هـ.ق(،  703هـ.ق(، محراب بقعه پیربکران ) 660محراب مسجد گار ) 

هـ.ق(، محراب مسجد جامع  710محراب اولجایتو مسجد جامع اصفهان )

فارفان )نیمه نخست قرن   هـ.ق(، و محراب مسجد جامع715اشترجان )

 م هـ.ق( ، محراب مسجد اشکرند )قرن پنجم و ششهشتم)؟(( 

 تزئینات آجرکاری آنفرم هشت ضلعی مناره و 

تزئینات آجری  ، )از نظر فرم هشت ضلعی و تزئینات آجری( مناره گار

، آجرکاری معقلی در مناره ساربان )قرن ششم هـ.ق(  گزمناره معقلی 

دختران و زواره )اواخر قرن پنجم تا اواسط قرن ششم  هـ.ق(، چهل 550)

 ن )اوایل قرن ششم هـ.ق( ، مناره علی اصفهاهـ.ق(

 

 سپاسگزاری 

دانند از تمام کسانی که نگارندگان بر خود الزم می

اند، این پژوهش قدمی برداشته باهدفدر رابطه 

جناب مهندس احمد منتظر،  ازسپاسگزاری نمایند؛ 

مهندس حسین آقاجان  دکتر عیسی اسفنجاری،

سبب برخی دکتر یاسر حمزوی، به اصفهانی،

ها در درک معماری مسجد، از جناب راهنمایی

آقایان میثم براری، فریبرز ولی پور، دکتر بهشاد 

حسینی، مهندس ایمان پیمانی، علی مسافری 

رعی، مهدی هانی زاضیاءالدینی، محسن انصاری، 

 ها فتانه فرید،صدقی، سجاد عباسیان شاندیز و خانم

و  فاطمه صحتی، برای کمک به تکمیل اسناد

در مقاطع مختلف چند سال اخیر و  تصاویر بنا

ها مهندس راضیه الله، همچنین از سرکار خانم

ی، مجید ردامادیم، پرهام نیی مهرآمهندس نورا 

 ی لیسهدرختی، الله امانی، علی عطریان، علیرضا 

اسماعیلی و میالد محمدی که ، مریم پورپور

ی هاها و اسکیسها، نقشهزحمت تهیه برخی طرح

 این کار را متحمل شدند. 
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Abstract  

Religious buildings from prehistoric times to the present have played an important role in 

the formation of the constructional elements of cities, settlements and even villages. According 

to archaeological excavations and historical evidence, temples and religious sites in pre-

Islamic times have always been one of the focal points of people's gatherings for religious 

ceremonies. Isfahan province is one of the most important historical areas of the country 

throughout the period in which many buildings remain unknown. One of the most important 

monuments in the city of Isfahan is the Haft-shoyeh Jame mosque located in the northeast of 

Isfahan (Ghahab area). Considering the multi-period architecture of this building, its lack of 

introduction and multiple construction periods and the lack of inscriptions on the construction 

date, a comprehensive and independent research seems necessary. Therefore, the present 

research is trying to introduce and identify the historical and physical classification of Haft-

shoyeh Jame mosque based on historical evidence, archeology, architecture and comparative 

studies. The results show that the Haft-shoyeh Jame mosque was one of the most important 

mosques in the northeast of Isfahan in the middle Ages, with many historians referring to the 

mosque and its heyday during the Seljuk period.  additionally, the two important Seljuk and 

Ilkhanid periods can be identified in the construction of the Haft-shoyeh Jame mosque by the 

type of map and a material used in it, although additions from the Timurid period are also 

identified. The methods used in the present study include descriptive-analytic, historical and 

comparative methods. In addition to the written legacy of the writers including historians, 

travelers, and researchers who have investigated the field, field activities on site including 

historical-physical examination of the building and its architecture, photo preparation, 

planning, three-dimensional design and comparative comparisons with similar exampleshave 

been Performed. 
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