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نشریه علمی معماری اقلیم گرم و خشک .سال نهم ،شماره سیزدهم ،بهار و تابستان ۱۴۰۰

مقاله پژوهشی
بررسی سير تحول تاریخی و شکلگيری مسجد جامع کاشان
2

بابک عالمی* ،1صدیقه کمالی زارچی

 -۱استادیار گروه مهندسی معماری ،دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان
 -۲کارشناسی ارشد مهندسی معماری و مدرس دانشگاه کاشان
(دریافت ،۱۳۹۹/۰۷/۱۲ :پذیرش)۱۴۰۰/۰۴/۲۸ :

چکيده
بافت تاریخی کاشان پیکرهای قاجاری دارد و شامل بناهای باارزش و فاخری است .این بافت دارای محالت متعدد است؛ یکی
از این محالت که به گمان قوی ،کهن ترین محله و هسته ابتدایی تشکیل شهر است ،محله میدانکهنه نام دارد که قرارگاه
یکی از قدیمترین بناهای شهر ،یعنی مسجد کهن جامع است .تاکنون مطالعه منتشرشدهای در مورد معماری این مسجد و
تاریخچه و سیر تکامل آن انجام نشده و با توجه به اهمیت این بنا ،کار قابل ذکری در خصوص آن صورت نگرفته است؛ این
عدم مطالعه و توجه ،در وضعیت و جایگاه امروزی آن قابل مشاهده است .این پژوهش قصد دارد ضمن بررسی ساختار و اجزا
این بنا ،به سیر تحول کالبدی و توسعه مسجد جامع بپردازد .روش این پژوهش اسنادی و تفسیری-تاریخی است و تالشمیشود
برپایه مطالعات میدانی ،وضعیت موجود بنای مسجد شناسایی شود .سپس با اتکا به منابع تاریخی و شواهد کالبدی ،ضمن
بررسی وضعیت دوران مختلف بنای مسجد ،به نحوة شکلگیری و توسعه و تکامل آن پرداخته شود .نتایج پژوهش حاکی از
این است که هسته اولیه محله ،نزدیک به حاشیه شمالی بافت قدیم و در مسیرِ معابر تاریخی شکلگرفته و مسجد جامع یکی
از اجزای اولیه محله بودهاست که همراه با سیر تکامل محله ،توسعه و گسترش یافتهاست .مسجد از یک بنای سردابهای کهن،
در تراز بازارچه تاریخی محله ،به ساختاری دوطبقه در قرن دوم ه.ق تبدیلشده و سپس ضمن گسترش شبستان و ایجاد مناره
در دوران سلجوقی ،تبدیل به یک مسجد شبستانی گردیده و در دوره ایلخانی و تیموری ایوان و گنبدخانه به بنا اضافهشدهاست؛
در بازسازی کلی در دوره زندیه و طی مرمتها و افزودن برخی الحاقات جزئی در دوره قاجار ،بهتدریج به شکل مسجدی دو
ایوانه با دو فضای میانی ،در دو ترازِ زیرزمین و همکف سامانیافتهاست .مسجد جامع با افول محله و تغییر مرکزیت شهر از
رونق افتاده و اکنون بهعنوان یک مسجد محلی دائر است.

کلمات کليدی :شهرکاشان ،مسجد جامع ،سير تحول کالبدی ،شبستان قدیمی ،مناره تاریخی.

Email: alemi@kashanu.ac.ir

پرسش پژوهش
سیر تحول تاریخی و روند شکلگیری مسجد جامع کاشان چگونه بوده است؟
-۲روش تحقيق
روش تحقیق این پژوهش اسنادی و تفسیری-تاریخی است .بدین ترتیب با مطالعه اسناد و منابع ،ضمن بررسی مختصر تاریخچه
شکل گیری شهر و محله ،با تکیه بر منابع ،مطالعات میدانی و مصاحبههای شفاهی و جستجو در ساختمان و فرم مسجد و به
کمک استدالل منطقی ،سیر تکامل مسجد جامع مشخص و جایگاه مسجد در شهر و محله و توسعه آن در مرکز محله
بررسیمی شود .سپس به تصویرسازی توسعه و تکامل مسجد در طی دورههای زمانی پرداختهخواهد شد.
 ۲-۱سير تحول و تکامل شهر
قبل از اسالم ،تپههای سیلک بهظاهر اولین منطقه سکونت در دشت کاشان بوده (بیرشک )58 :1399،و یکی از کهنترین
مجتمع های زیستی فالت ایران که در هزاره پنجم پیش از میالد پدیدآمده و مکان زندگی ساکنان بومی و بعدها اقوام آریایی
بودهاست .پس از آن ،سکونت در محدوده فین آغازشد و با ورود اسالم به ایران و حمله اعراب درسال  24-23ه.ق در مکان
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-۱مقدمه
محله میدان کهنه یک از قدیمیترین محالت کاشان است .اولین مسجد جامع شهر در آن بناشده و امروز ،مردم آن را به نام
مسجد میدانکهنه میشناسند .این محله با محلههای پانخل ،پنجه شاه ،درب باغ ،باباولی و طاهرومنصور همجواراست .باوجود
اینکه مسجد از قدیمیترین ساختارهای محله و شهر است ،تاکنون پژوهش اندکی روی آن صورتگرفتهاست .ازایننظر ،بررسی
و مطالعه سیر تحول و تکوین مسجد ،موضوع پراهمیتی است که این پژوهش قصددارد به آن بپردازد .خالصه برخی پژوهشها
که بر محور مطالعه مسجد و بافت اطراف آن است درپی میآید .بیرشک ( )1399در توضیح روند شکلگیری و توسعه شهر،
معتقد است که مسجد جامع به دلیل متراکمبودن هسته قدیمی ،در حد بیرون شارستان ،در قسمت ربض ،جنب میدانی که
بعدها به میدانکهنه معروفشد ،برپاشد .در طرح جامع کاشان ( )1388به صورت مختصر روند توسعه و شکلگیری شهر
بیانشده و فضای محصور بین مسیرهای اصلی دسترسی به کالنشهرهای مجاور ،هسته اولیه شهرِ پس اسالم معرفیمیشود.
نراقی ( )1382مسجد را از بناهای دوره سلجوقی میداند و به شرح جزئیات آن میپردازد .به نقل از مرآت البلدان (،)1367
مسجدی که در کاشان به اسم جامع کاشان معروف است ،دو محراب دارد،که قبله یکی کج و دیگری راست است؛ دارای
شبستان ،گنبد و حوضخانه است و چندبار مرمتشده که تاریخ آنها معلوم نیست( .اعتمادالسلطنه )116:1367،ارجمندفر و
زمانیفرد ( )1387به تشریح مناره و تزیینات آن پرداختهاند و در صفحهای از مقاله خود تصویری بسیار کلی از سیر تحول مسجد
را منعکس ساختهاند .پژوهشگرانی دیگر از جمله حیدری ( ،)1389اسماعیلی ،یونسی و همکاران ( )96و عالمی ( )98تحقیقاتی
درمورد بخشهای مختلفی از مسجد جامع ازجمله کورهها ،محرابها و مناره مسجد انجام دادهاند .جمعبندی این منابع نشان-
میدهد که مسجد جامع ،بنایی کهن است که اجزایی از آن همچون مناره ،متعلق به دوران سلجوقی است و محرابی مربوط به
دوره تیموری دارد که بر روی یک محراب قدیمیتر نقش بسته است .کتیبههای تاریخدار مسجد ،نشان از اتمام مرمت در دوران
زندیه و پس از زلزله ویرانگر 1992ه.ق دارد .مسجد جامع در دوره قاجار ،دارای فضاهایی ازجمله دومحراب ،شبستان ،گنبد و
حوضخانه بودهاست .با توجه به منابع موجود میتوان تاریخچه برخی از بخشهای مسجد را تا حدودی شناسایی و با ساختار
آن آشنایی کلی حاصل کرد ولی منابع ،چندان سیر تکامل و مراحل ساخت مسجد را آشکار نمیسازند .این پژوهش با بررسی
منابع و متون و با تکیه بر مطالعات میدانی و گفتگو با مطلعین محلی ،به سیر تحول و تکامل مسجد میپردازد.

فعلی بافت قدیم ،سکونت شکلگرفت .خالصهای از سیر تحول کالبدی شهر پس از اسالم بهشرح زیر است( بیرشک،)1374،
(وارثی و همکاران: (Gaube et al.,2018) )85 ،
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پس از ورود اسالم به ایران تا دوران آل بویه ،الگوی تالقی راههای منطقهای بهصورتیبود که محل تالقی سه راه اصلی و
سطحی که بین این سه محور واقع میشد ،محدودة هستة اولیة شهر را شکلداد .در دوره سلجوقیان تا خوارزمشاهیان اولین
دژ در گرد شهر و همچنین بناهای متعددی چون مساجد ،مناره ،مدارس ،کاروانسراها ،آبانبارها ،بازارچهها احداثشد .شهر
شامل دوبخش ،مسجد جامع و بافت اطرافش و همچنین قلعه جاللی و ساخت و سازهای پراکنده اطرافش بود که با حصار
بههم پیوندداشتند .در دوره ایلخانیان و تیموریان ،کاشان از مراکز عمدة صنعتی بر سر راه سلطانیه به بنادر خلیجفارس بود که
سبب توجه به عمران و آبادی شهر و درپی آن رونق بازار ،کارگاهها و احداث بناهای جدیدی چون خانقاهها و دارالسیاده 1در
دوره غازانخان شد .در دوره تیموریان بناهایی چون میدان سنگ ،مدرسه ،دارالشفا و مسجدی وسیع و حمام و کاروانسرا و
آرامگاه خواجه عمادالدین ،منار زینالدین در نزدیکی دارالسیادة احداثشد .در دوره صفویه ،نزدیکی کاشان به اصفهان ،بهعنوان
پایتخت ،سبب رونق شهر شد .در بازار ،چهار سوق قیصریه مشتمل بر دکانها و کاروانسراها و بنای مسجد ومدرسة میانچال
ایجادگردید .با انقراض صفویه ،حملة افاغنه و وقوع زلزلههای شدید ،عناصر استخوانبندی اصلی شهر تخریب شد .در
دورههای زندیه و افشاریه بهجز بازسازی بناهای قبلی ،توسعة قابل توجهی در استخوانبندی شهرصورت نگرفت .در دورة
قاجاریه نیز الگوی توسعه شهر تغییر نکرد و تکبناهایی مانند مدرسة سلطانی در مجاورت بازار و مسجد و مدرسة آقا بزرگ
بناشد .توسعة بازار به سمت شمالشرق و احداث کاروانسرا ،تیمچه ،چهارسوقها ،مساجد ،آبانبار و گرمابهها ،توسعه شهر را
تکمیلکرد.در دوره پهلوی اول ،خیابانهای جدیدی در بافت قدیم احداثشد که از دل محالت قدیمی و بخشی از بازار
گذشتند.

شکل .1موقعیت هسته اولیه شهر شهر کاشان و مسجد جامع (نگارندگان با استفاده از عکس نقشه دوره صفویه (مشاور شهر و خانه  )1375و نمایی
از شهر کاشان در زمان صفویه توسط شاردن (سفرنامه شاردن))

عناصر اصلی هسته اولیه شهر قدیم ،مسجد جامع ،بازارچههای واقع در محالت اولیه و خانهها بودند که درمیان مسیرهای
تحدیدکننده شهر قرارداشتند .شهر دارای سه دروازه بود که راههای اصلی شهر به آنها ختم میشد و بافتی به هم پیوسته و
متراکم داشت .در محدودة بازار ،ساختارشهر ،ریزبافت ،پیوسته ،محصور و مسقف و دارای بافت خطی بوده ولی عناصر منفردِ
۴۱

شکل .2محدوده محله و مسجد جامع بر روی نقشه طرح تفضیلی

 ۲-۳مسجد جامع
مسجد جامع کاشان در گذر میدانکهنه واقع است .منارة آن در تاریخ  1315و مسجد درتاریخ ( 1375یونسی )69 :96،به
شماره  252در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدهاست( .اداره میراث فرهنگی شهرستان کاشان) مناره باتوجه به تاریخ کتیبه
 466ه.ق .متعلق به دوران سلجوقی(گنجنامه )1383 ،است .هرچند مطالعات انجامگرفته اساس آن را متعلق به آلبویه میداند.
(عالمی ) 206:1398،در خصوص بانی یا بانیان ساخت مسجد اقوال مختلفی ذکرشدهاست؛ در مرآت البلدان آمده « :مسجدی
که در کاشان به اسم جامع معروف است ،شهرتدارد ،صفیه خاتون دختر مالک اشتر آن را بناکردهاست».
۴۲
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شهر مانند مسجد جامع دارای الگو و بافت درونگرا بوده و بدین لحاظ تباین فضایی ناشی از ترکیب این دو بافت وجودداشتهاست.
در این بین ،با توجه به شکوفایی و آبادانی شهر در دورههای مختلف (سلجوقی ،ایلخانیان ،زندیه و قاجار و پهلوی) تغییرات و
بازسازی متعدد در مسجد و ساختار محله اتفاقافتاد.
 ۲-۲محله
محله میدان کهنه براساس تقسیمات شهری طرح جامع ،در محله طاهر و منصور 2و در شمال غربی بافت قدیمی واقعشدهاست.
بررسی تصاویر هستة اولیه شهر و محدوده قرارگیری محله ،مشخص میسازد که محله میدانکهنه ،یکی از اولین و کهنترین
محالت شهر است .وجود مسجد جامع گویای قدمت محله است .امروزه ورود به محله از سوی شرق و از خیابان باباافضل است.
در امتداد این ورودی ،گذر اصلی محله قراردارد .همچنین از خیابان کاشانی در شمالغربی محله و پس از عبور از محله پنجهشاه،
از کوچه باغ میتوان وارد محله شد .این مسیر ،در انتها و در جهت جنوب غربی ،به محلههای بابا ولی ،طاهر و منصور و در
جنوب به محلهی درب باغ و درنهایت به محلهی پانخل میرسد( .تصویر  )2بررسیهای میدانی نشانمیدهد آنچه محله
میدانکهنه نامیده شده شامل گذر میدان کهنه ،کوچه باغ ،مسجد جامع ،آب انبار ،کتابخانه و آرامگاه راوندی و تعدادی خانه
است .مسجد کنونی کارکرد اولیه خود بهعنوان مسجد جامع شهر را ندارد و بهعنوان مسجد محلی استفاده میشود که دالیل
آن در بخش بعدی به تفضیل شرحدادهخواهد شد .آب انبار محله که قدمتی به اندازه تاریخ آبرسانی محله دارد ،بر اساس گفته
مطلعین محلی (علیمی و همکاران )1399،از آب شاه 3تامین میشدهاست .مهمترین عنصر محله ،مسجد جامع و گنبد و مناره
آن است که از نظر بصری بر بافت غالب است و دیدهای متوالی آن در حین حرکت در گذر ،عابران را جهت میدهد.

(اعتمادالسلطنه )116،1367،این مطلب ،ساخت بنای اولیه مسجد را به سده اول و دوم هجری بازمیگرداند .نراقی در آثار
تاریخی شهرستانهای نظنز و کاشان درباره بنیانگذار مسجد جامع مینویسد" :این بنا قدیمیترین مسجد و بنای باستانی
داخل شهر کاشان است  ...که صفیالدین ابوطاهر کاشی ملقب به عزیزالحضرت در سال 466ه.ق بنا نهادهاست ".این مطلب،
نیز ساخت بنای اولیه مسجد را به سده چهارم و پنجم هجری مربوط میسازد" .صفیالدین کاشی ازجمله همکاران و دستیاران
خواجه نظامالملک در ایجاد آثار و ابنیة خیریه از مدارس ،مساجد ،دارالشفاء و  ...بوده و اشارهشده که به دلیل فراموششدن این
شخصیت یا اشتباه لفظی ،نام وی بهتدریج به صفیه خاتون تغییریافتهاست( .نراقی )334-333 ،1374،و در جایی دیگر ،معمار
مسجد را مجید «القاضی الجلیل-البناء» (کیانی )434 ،1366 ،مطابق آنچه بر روی کتیبه 4مناره نوشته شده است ،معرفیمیکند.
توسعه مسجد تا دوران زندیه و قاجار ادامه داشتهاست و چندین بار تاکنون مرمت شده است.
بنای مسجد فضایی مربعشکل بهابعاد  60در  60متر را در برگرفته است و حیاط ،حدود  3/6متر باالتر از معبر اصلی مجاور
قراردارد .مسجد دارای سه شبستان ،دو شبستان در ضلع شمالغربی که یکی از آنها دو طبقه است و یک شبستان کوچک در
ضلع جنوبی است .اجزاء مسجد شامل حیاط ،دو ایوان شمال شرقی و جنوب غربی ،گنبدخانه ،فضاهای خدماتی ،دو دکان و
مناره است که گرداگردِ حیاط جایگرفتهاند .الگوی معماری کنونی بنا ،یک مسجد دو ایوانه است.
بررسی سیر تحول تاریخی و شکلگیری مسجد جامع کاشان

شکل .3مسجد جامع کاشان (ایوان و گنبدخانه)

شکل .4سمت راست :پالن طبقه همکف.سمت چپ :پالن طبقه زیرزمین ( اصالحات نگارندگان بر روی نقشه های موجود در اداره میراث فرهنگی
شهرستان کاشان
۴۳

ورود به مسجد از سه مسیر ،گذر میدان کهنه (ضلع جنوب و جنوبشرقی) ،کوچه پشت مسجد (ضلع شمال غربی) و ورودی
دیگری که اخیراً ایجادشده (در کنار معبر اصلی و نزدیک مناره) میسراست .شبستان قدیمی مسجد (شبستان شمالغرب اول)
در یک طبقه و از  28ستون تشکیلشده است و مساحتی حدود  813مترمربع و دو محراب دارد  .محراب سلجوقی در دهانه
دوم شبستان قرار دارد و در سقف شبستان فرورفتهاست 5که در دورهای آن را تغییر جهتداده و محراب دیگری با زاویه متفاوت،
روی آن بناکردهاند و محراب دوم ،در دهانه ششم شبستان و در نیم هشتی دارای مقرنسبندی ،همجواری صحن مسجد قراردارد
و محراب با گچ پرشده است .شبستان شمالغرب دوم (تابستان نشین و زمستان نشین) با راهرویی از شبستان قدیمی جدا شده
و با  24ستون و مساحت  500مترمربع ،در دوطبقه بناشدهاست .محراب شبستان تابستان نشین ،در دهانه اول شبستان واقعشده
است اما این محراب بسیار کوچک است و صرفاً به دلیل ماهیت شبستان و اقامه نماز میتوان آن را بهعنوان محراب شبستان
معرفیکرد .در شبستان زمستان نشین محرابی با فرورفتگی و مقرنسبندی وجوددارد که در دهانه دوم شبستان زمستان نشین
است( .تصاویر 6 ،4و )7
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شکل .5باال :برش افقی از حیاط(اداره میراث فرهنگی کاشان)  ،پایین :برش عمودی از حیاط( اصالحات نگارندگان بر روی نقشه میراث فرهنگی
کاشان)

شکل .6تصاویر منتشر شده از فرو رفتگی محراب سلجوقی در سقف شبستان شمالغرب اول مسجد که طی آوار برداری و سبک سازی سقف شبستان کشف
شده است ( .یونسی و همکاران)1396،

بررسی سیر تحول تاریخی و شکلگیری مسجد جامع کاشان

محراب شبستان شمال
غرب دوم (تابستان نشین)

محراب شبستان شمال
غرب دوم( زمستان
نشین)

محراب شبستان
کوچک جنوبی

محراب گنبد خانه

محراب دوم شبستان
شمال غرب اول

محراب قدیمی
شبستان شمال غرب
اول

شکل .7محراب های مسجد جامع کاشان

شبستان کوچک جنوب مسجد با مساحت  90مترمربع و در فضایی قرینه با شبستان بزرگ قدیمی ،در طرف دیگر گنبد ساخته
شدهاست و در حال حاضر تنها شبستان فعال مسجد است .گنبد خانه مسجد در راستای کشیدگی صحن واقع شدهاست و بخشی
از آن دوطبقه است که پلکانی مجزا برای دسترسی به طبقه باال دارد ولی دسترسی آن به پشتبام مسدود شدهاست .اتصال
گنبدخانه به حیاط توسط ایوان جنوب غربی که دارای کاربندی منحصربهفردی است ایجادشده و در درون این ایوان و در فضایی
نیمطبقه ،دو فضای بالکنمانند در دو طرف ایجادشده که ورود به آنها از پشتبام میسراست .گنبد آجری مسجد بلندایی تقریبی
 23متر از گذرمحله دارد .مناره تنها عنصر قدیمی تاریخدار مسجد است و پایه آن در داخل فضای دکانها قرارگرفتهاست .مناره
تا ارتفاع  24.5متر و نزدیک به تیزه گنبد ادامه دارد .با تعداد  70پله میتوان به ماذنه آن راه یافت .مسجد درحالحاضر بسیار
کم رونق است و در حد یک مسجد محلی فعالیت دارد.
 ۲-۴سير تحول مسجد

باور عمومی ساکنین محله این است که ساختمان اولیه مسجد در جای یک آتشکده یا نیایشگاه دیرین بنا شدهاست .آثار معماری
کاوششده توسط گروه باستانشناسی میراث فرهنگی ،نشان از یک بنای خشتی و دستکند زیر شبستان شمال غرب اول است
که دسترسی مستقیم به آن وجود ندارد .نوع معماری این بنا ،آن را متعلق به اواخر دوه ساسانی یا قرون اولیه هجری معرفی
میکند و همین موضوع ،باور عمومی را تقویت می کند که احتماال مسجد در یا روی بنایی کهنتر ساخته شدهباشد .شبستانِ
روی این ساختمان کهن ،احتماال در قرون اولیه اسالمی ساخته شدهاست .در سال  1375کاوش شبستان دیگر مسجد (ضلع
شمال غربی) و در طبقه زیرزمین به سرپرستی میرفتاح انجام شد که دستاورد آن ،کشف کوره آجرپزی متعلق به قرن  7هجری
قمری بود( .یونسی و همکاران )71 :96،آیتاهللزادهشیرازی و همکاران نیز در سال ،77طی یک گزارش ،تصویر بدون شرحی
از سیر گسترش مسجد ارائه کردند(.تصویر )8در پیِ ریزش کف شبستان بزرگ مسجد (شبستان شمال غرب اول) درسال 79
۴5

که در گزارش سال  91میراث فرهنگی کاشان منعکس شد ،فضای زیرین شبستان ،کاوش شده و حدود  900مترمکعب نخاله
تخلیهشد .در میان این نخالهها ،کتیبههای گچی و بخشی از کاشیهای زرینفام و سیاهقلم مربوط به قرن هفتم بهدستآمد(.
ساروخانی )1391،گزارش این کاوش منتشرنشده و تنها برخی اخبار آن در رسانهها منتشر گردید .پالن محوطه حفاریشده که
بر روی پالن شبستان باالی آن ترسیم شده بود ،بهدست نگارندگان رسید( 6تصویر )8که ساختار معماری این فضا را معرفی-
میکند .ساروخانی ابعاد خشتهای فضای مذکور را مشابه ابعاد خشتهای ساسانی میداند و احتمالمیدهد که این فضا دومین
اثر باستانی کاشان بعد از محوطه باستانی «سیلک» باشد .وی بیان میکند که پس از زلزله سال  1192ه .ق .برای صرفهجویی
در هزینه ،سقف این فضا را سوراخ و تمامی خاک و آوار ناشی از زلزله را داخل آن ریختند که این اقدام موجب دفن فضا زیر
انبوهی از خاک شد ( .ساروخانی)1391،

تصویر ارائه شده در پژوهش ارجمندفر ،تنها مدرک به دست آمده از پژوهش انجام شده روی مسجد توسط تیمی به سرپرستی
آیت اهلل شیرازی است که هرچند مبهم است و جهت بنا در آن مشخص نیست ،ولی میتوان آن را اینگونه تفسیر کرد که
مراحل تکامل ساختمان مسجد به ترتیب شامل ساخت شبستان شمال غرب اول ،اضافه شدن سردر و مناره ،ساخت شبستان
شمال غرب دوم و ایجاد ورودی دوم در کناره مناره ،ساخت بنای گنبدخانه و درنهایت ساخت غرفهها و ایوانها و فضاهای
پیرامونی است .مبهم بودن کروکی ،عدم ارائه شواهد ،نامعین بودن دورههای تاریخی و عدم تطابق با برخی ساختارهای موجود
از اشکاالت این تصویر است .بنابراین پژوهشگران با توجه به منابع و پژوهشهای میدانی ،فرایند تکامل مسجد جامع را شناسایی
و بطور خالصه در  6مرحله معرفی نمودهاند که در ادامه ،این مراحل توسعه و تحلیلهای مربوط به هر مرحله شرح دادهمیشود:
 -۴نتایج
مرحله اول :قبل از اسالم(دوره ساسانی) تا قرن دوم هجری
باتوجه به نقشه و تصاویر بنای کاوش شده در زیر شبستان شمالغرب اول و همچنین مورفولوژی و هندسه آن (تصاویر 8،9
و  )10بهاحتمال زیاد بنای موجود ،بنایی سرداب مانند است که درواقع ،فضای خالی و باریکی در بینِ جرزهای دیوارمانند و
ضخیم است .مشاهده و بررسی این فضا ،نشانمیدهد که طاقهای آن بهصورت گهوارهای ممتد بهشکل نیمدایره یا شبهجناغی
است که گمانِ ساختار ساسانی بنا را تقویتمیکند .با توجه به شکل فضا ،کاربرد آن نمیتوانسته مسجد باشد و بهاحتمال زیاد
بنایی بوده که بهعنوان سرداب مسجد و احتماال برای دسترسی به آب ،اعتکافکردن یا موارد دیگر استفاده میشدهاست .مشابه
این فضا ،در مسجد امام حسین آران وبیدگل وجود دارد که در زیرزمین آن پیکرهای مومیایی یافت شدهاست.

۴6

نشریه علمی معماری اقلیم گرم و خشک .سال نهم ،شماره سیزدهم ،بهار و تابستان ۱۴۰۰

شکل .8سمت راست :پالن برداشت شده شبستان زیرین (ساروخانی .)1391 ،سمت چپ :توسعه و گسترش مسجد ،آیت اهلل زاده شیرازی و
همکاران (ارجمندفر)259 :87 ،

شکل .9تصاویر از شبستان زیرین ( ساروخانی)1391،
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باتوجه به توضیحات فوق ،بنای زیر شبستان درحقیقت یک بنای کهنتر است که پس از اسالم ،شبستان شمال غرب اول ،به
عنوان مسجد روی آن ساختهشدهاست .به دلیل عبور مسیر آب محله از میان مسجد ،حیاط مسجد در مقابل این شبستان باال
آمده و در تراز زیر آن و در راستای مسیر آبِ محله ،حوضخانهای وجود داشتهاست که محل تقسیم آب محله بوده است.
بنابراین ،فضای زیرین ،نقش فضای تابستاننشین و سرداب مسجد را داشته است ( .تصویر  )9در توصیف بنا در کتب تاریخی
به وجود حوضخانه (اعتمادالسلطنه )116،1367،اشاره شده است .فضایی که در سه دهه اخیر با خاک پر شده و دسترسی به آن
نیز مسدود گردیدهاست.
در قرون اول و دوم هجری ،حاکمیت کاشان مستقل نبود و شهر ،گاه در اختیار حاکم قم و گاه حکومت اصفهان بوده است.
(ضرابی )4،1378،در اواخر قرن دوم هجری (189ه.ق) توابع قم و کاشان از حاکمیت اصفهان خارج شدند (تاریخ قم)28،1361،
و به این ترتیب کاشان استقالل یافت .از طرف دیگر ،چون اسالم آوردن مردم ،ایشان را از پرداخت جزیه معاف میساخت (ابن
عبدالحکم ،) 154،1920،این موضوع سبب شد که تعدادی از ساکنین مسلمان شوند .حاکمیت مستقل و مسلمان شدن اهالی،
نیاز به احداث مسجد جامع داشت ،زیرا ایجاد وجود منبر و ساخت مسجدجامع ،از ارکان تثبیت حاکم مسلمان در هر شهر بود.
(طبرسی1446 ،ق) با توجه به این نکته و همچنین تاکید برخی منابع در خصوص احداث مسجد در قرون اولیه اسالمی میتوان
بنای اولیه مسجد را متعلق به انتهای قرن دوم هجری دانست .مسجدی که بهصورت یک مسجد شبستانی ،مطابق مساجد
اولیه ساختهشد.

پالن شماتیک طبقه زیرین
براساس نقشه های برداشتی

پالن شماتیک طبقه
همکف

طرح شماتیک ساخت مسجد

۴۷

قدیمی ترین تصویر از محراب سلجوقی (دهه اول )1300

شبستان شمال غرب اول

شکل .10ردیف اول از راست به چپ :پالن شماتیک طبقه زیرین ،پالن شماتیک طبقه همکف ،طرح شماتیک ساخت مسجد در دوره اول .ردیف
پایین؛ از راست به چپ :محراب زرین فام و محراب تغییر قبله ای روی آن (ساروخانی ،)21:1391،دید داخلی از شبستان.

شکل .11تصاویر از راست به جپ :طرح شماتیک مرحله دوم ساخت ،تصویر داخلی مناره و تناسبات خشت ،موقعیت مسجد جامع در عکس هوایی
سال .1335

مرحله سوم :از آل بویه تا سلجوقيان
باتوجه به کاوشهای باستاشناسی و کشف سه کوره آجرپزی در شبستان زیرین بخش شمالغربِ دومِ مسجد که قدمت آنها
به سده  5و 6هجری میرسد (حیدری )42 :89 ،میتوان بنا را متعلق به آن دوران دانست .شیوه سالیابی عناصر خشتی و
آجری به نحوی است که آخرین باری که تحت حرارت باال قرار گرفته است را تخمین میزند ( .بحرالعلومی شاپورآبادی)1388،

۴۸

نشریه علمی معماری اقلیم گرم و خشک .سال نهم ،شماره سیزدهم ،بهار و تابستان ۱۴۰۰

مرحله دوم :از قرن دوم هجری تا آل بویه
باتوجه به منابع تاریخی ،در دوران سلجوقیان شهر رونق فراوان داشته و در همان دوران محله پنجهشاه ساختهشد؛ مناره مسجد
نیز که به عنوان نماد و نشانه محله بوده ،در این دوران احداث یا تعمیر شدهاست .بهاحتمال فراوان میتوان تاریخ بنای مناره
مسجد را به دوران پیش از سلجوقی نسبتداد .ساختار نیارش و فنون بهکارگرفتهشده در مناره ،نحوه چیدمان و ابعاد خشتها
که کامال مشابه مسجد جامع دامغان است (ابعاد خشت ها  7×32×32سانتیمتر است که ابعاد متعارف در دوران آلبویه است)
و عدم پیوستگی نما و بدنه مناره ،نشانمیدهد که نما پس از ساخت بنا به آن اضافه شدهاست .هرچند تاریخ کتیبه مناره (466
ه.ق) متعلق به دوره سلجوقی است ،ولی احداث چنین ساختاری نافی مهارت و تسلط معماران سلجوقی است که به شیوههای
آجرکاری و پیوند و اتصال آنها تسلط داشتهاند؛ بنابراین تنها دلیل ناپیوستگی بدنه و نمای مناره ،ساخت آنها در دو دوره
تاریخی مختلف است .این دالیل میتواند موید ساخت مناره در دوره آل بویه باشد( .عالمی )206:1398،با توجه به فاصله
ساختمان مسجد و مناره و همچنین رجوع به ساختار هندسی محله در تصویر سال  1335مشخص میشود که مسجد قدری
عقبتر از ابنیه اطراف خود است و ظاهرا مناره به عنوان شاخص محله و در محل گشودگی بازارچه احداثشده و نماد و نشانهای
برای محله بودهاست.

بنابراین پس از غیر فعال شدن کورهها ،شبستان مسجد در این بخش توسعه یافتهاست .بهمنظور توسعه مسجد ،گنبد کورهها
کامال تخریب و بخش آتشدانها را مدفون نمودهاند (سادیانی و احمدیان )6،1392،و شبستان جدید مسجد ساختهشدهاست.
امتدادِ گذر ارتباطی محلهی میدانکهنه به گورستان ،به شکل راهرو در میان دوشبستان حفظ و سرپوشیدهشدهاست .هندسه و
ساختار این شبستان که در دو طبقه احداث شده و ارتباط با عناصر پیرامونی از جمله حیاط مسجد و ارتباط با گذر اصلی دو
فرضیه در روند توسعه مسجد ایجاد میکند:
 -1فرضیه اول :مسجد در تراز گذر اصلی و منطبق با نظام آب محله ،در دو طبقه ساختهشده؛ جداره پیرامونی حیاط نیز در همان
دوره و با ارتفاعی معمول ،بنا شدهاست.
 -2فرضیه دوم :ساختنِ همزمان دو شبستان تابستان نشین و زمستان نشین و باالآوردن سطح حیاط تا وضعیت کنونی.
پس از ریزش کف ایوان شمال شرقی و آواربرداری آن ،مشاهده وضعیت دیوار ایوان نشانمیدهد که دیوار آجری آن بهصورت
یکدست و با آجر نما در زیر سطح حیاط ساختهشده و بنابراین میتوان نتیجهگرفت که دیوارِ زیر تراز حیاط نمیتواند بخشی از پی
ایوان باشد و احتماال ایوان با ارتفاعی بسیار بیشتر (حدودا 3متر) از آنچه اکنون دیدهمیشود ساخته شدهبوده است (.تصویر  ،13ردیف
دوم ،تصویر وسط)
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شکل .12سمت راست :طرح شماتیک فرضیه اول از طبقه ورود به مسجد (با نمایش تقریبی محل کورهها و پخشاب)،سمت چپ :طرح شماتیک طبقه دوم از
طبقه ورود به مسجد

ساختار شبستان شمالغرب دوم مشابه شبستان شمالغرب اول و در دو طبقه ،بهصورت زمستان نشین و تابستان نشین است.
هندسه پالن در هر دو طبقه و نوع ساخت و تزیینات معماری آنها نشان از ساخت همزمان دو طبقه ،در یک دوره دارد .حیاط
و مجموعه شبستانها درکنارهم ،هندسه نزدیک به مربع را می سازند .با توجه به اینکه ورودی زنانه و مردانه در مساجد مجزا
است میتوان دو ورودی برای شبستان جدید و احتماال در دو تراز ارتفاعی فرضکرد .کاوشها ،کورههای شبستان شمالغرب
دوم را متعلق به دوره غزنویان و سلجوقیان میداند.

۴۹

مرحله چهارم :ایلخانيان و تيموریان
بهمنظور توسعه مسجد و بهسیاق طرح مساجد گنبدخانه ای ،احداث گنبدخانه به عنوان عنصری اساسی از مسجد در این مرحله
صورت پذیرفت .با نگاهی اجمالی به سیر تحول کاشان ،در زمان ایلخانیان و تیموریان شهر رو به گسترش و آبادانی گذاشت و
محالت نیز ،شاملِ این تغییرات و آبادانی شدند؛ بهطور مثال ،احداث میدان سنگ ،گسترش بازار ،محله باباولی ،مسجد باباولی.
محله میدانکهنه نیز از این شکوفایی بینصیب نماند ،در حالیکه هنوز به عنوان مرکز شهر شناختهمیشد .بهدلیل پیشرفت و
رونق میدان سنگ و مسجد میرعماد ،همچنین گسترش بازار و شهر به سمت شرق و تغییر مرکز اقتصادی شهر به آنسو،
همچنین کمرنگشدن تدریجیِ نقش مسجد میدانکهنه ،مستندات مربوطبه مسجد در این دوره اندک است.
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شکل .13ردیف اول؛ از چپ به راست :طرح شماتیک مرحله سوم ساخت وتوسعه مسجد ،کوره های کشف شده از کف شبستان شمال غرب دوم،
شبستان شمال غرب دوم (زمستان نشین) ردیف دوم؛ از چپ به راست :دید شبستان شمال غرب دوم (زمستاننشین) ،دید از حیاط به کف ایوان
شمال شرقی و تخلیهشده و تصویر از کتیبه سفالی کشف شده از تخلیة کف ایوان شمال شرقی

بقعه چهل دختران

مسجد میر عماد كاشان

گنبد خانه مسجد جامع كاشان

شکل .14ستون از راست به چپ :باال؛ طرح شماتیک ساخت گنبدخانه ،پایین؛محراب گنبدخانه ،باال؛ نمایی از گنبد خانه مسجد جامع ،پایین؛بقعه
چهل دختران ،باال؛ ایوان مسجد جامع ،پایین؛ تزئینات ایوان مسجد باباولی و ردیف آخر :از چپ به راست ،مقطع گنبدخانه مسجد جامع کاشان،
مسجد میرعمادکاشان ،بقعه چهل دختران کاشان

بررسی سیر تحول تاریخی و شکلگیری مسجد جامع کاشان

مقایسه شباهت ساختار گنبد و گنبدخانه مسجد جامع کاشان ،با سایر مساجد و بقعههای منطقه و شهرهای مجاور نظیر ساختار
گنبدخانه دوازده امام یزد ،مسجد جامع گلپایگان ،مسجد جامع یزد ،بقعه چهل دختران کاشان ،احتمال ساخت گنبدخانه در این
دوران را افزایشمیدهد .بقعه چهل دختران و گنبدخانه مسجد میرعماد متعلق به دوره ایلخانی میباشند .نیارش این ابنیه با
گنبدخانه کاشان بسیار مشابه هم بوده است؛ از جمله چپیره سازی (انتقال فرم مربع به دایره) که در هرسه بنا ،ابتدا به هشت و
سپس به  16ضلعی تبدیل شده است و در وسط هر ضلع خیشخان به جهت نور پردازی و تهویه تعبیه شده است.
نکته دیگر در تشخیص دوره ساخت گنبدخانه ،شباهت محراب آن با محراب دوم شبستان شمالغرب اول است .این محراب،
کتیبهای با آیهی  144سوره بقره دارد که محتوای آن تغییر قبله مسلمانان است و به نظر میرسد که چون جهت محراب قدیمی
صحیح نبوده ،پس از آگاهی از این موضوع ،به ساخت محراب دوم شبستان شمال غرب اول پرداختهاند .در این محراب از
کاشی ،در ازاره ،مقرنسهای گچی ،برجسته کاریها در زمینههای رنگ شده آبی و قرمز که از ویژگیهای تزئینات در محراب
های ایلخانی است (آبیار ) 1381 ،استفاده شده است .شباهت این محراب با محراب موجود در گنبدخانه ،نشان از ساخت همزمان
این دو بخش باهم را دارد .ساختار و شکل محراب و مقرنسهای آن در گنبدخانه ،بسیار شبیه به آن چیزی است که در شبستان
بوده و تفاوت اندکی با آن دارد ( .تصویر  )7یادآوری این نکته اهمیت دارد که ساخت محراب از دوره سلجوقیان تا ایلخانی به
مرور تکامل یافت به نحوی که عالئم رنگ در دورهی ایلخانی آشکارتر شد و کتیبهها جلوه بیشتری یافتند .همچنین مقرنس-
کاری گچی در گوشههای محراب و تزیینات گچی به آنها اضافه شد، .کاشیکاریهای رنگی همراه با اسماءاهلل نیز از دیگر
نشانههای ساخت محراب در این دوره است .شواهدی که در بررسی ساختار هندسی محراب گنبدخانه مسجد جامع کاشان نیز
مشاهده میشود و نشانمیدهد که محراب متعلق به دوره ایلخانی است(.شکل )7
مطابق یک پژوهش باستانشناسی صورت گرفته در محراب قدیمیِ شبستان شمال غرب اول ،نمونهای خشتی از محراب رویه
(جدیدتر) تحت آزمایش سالیابی ترمولومینسانس قرار گرفت که آن را متعلق به  520±20سال پیش تخمین زدندهاند و این
موضوع نشان میدهد که محراب رویه ،در دوره تیموری ساختهشده و جهت اشتباه محراب سلجوقی قدیمی اصالح شدهاست.
همانگونه که پیش از این گفته شد آب شاه 3که به منظور آبرسانی به محله از سمت جنوب غربی وارد مسجد میشد از زیر
صحن عبور کرده و از آن جا وارد حیاط و در همانجا توزیع میشد .بنابراین به ناچار گنبد خانه باید در تراز حیاط فعلی و باالتر
از تراز معابر اطراف احداث شود .تحقیقات میدانی نیز موید این موضوع است که زیر گنبدخانه خالی است و تصاویر پشت
گنبدخانه و حفره های درون آن ،فضای خالی زیرِ بنای گنبدخانه را نشان میدهد .با توجه به وزن زیاد گنبدخانه به دلیل جرزهای
سنگ ین و ارتفاع زیاد آن ،این موضوع جالب توجه و از نکات پراهمیت در نیارش این سازه تاریخی است.
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شکل .15نمایی ازدیوار پشت گنبد خانه

شکل .16از راست به چپ :مرحله پنجم؛ طرح شماتیک ساخت دیواره های پیرامون مسجد ،مرحله ششم؛ ساخت مغازه درجداره بیرونی.

این نکته قابل تامل است که زلزلههای مخرب از جمله زلزله  1192ه.ق شهر کاشان را بارها ویران نموده است و آخرین بار
بنای مسجد به دستورعبدالرزاق خان مرمت و بازسازی شدهاست؛ بنابراین ساختار جدید و تزیینات فعلی مسجد مربوط به این
دوره است.
مرحله ششم :از زندیه تا قاجار
با توجه به آن چه در تصویر مادام دیوالفوا و هنری ویوله و تصاویر دیگر مشاهدهمیشود ،دکانهای جلوی ورودی در سالیان
پیشین وجودنداشته و مغازهها و سرویسهایبهداشتی بعد از سال  1352ایجادشدند .بنابراین در نقشههای تهیهشده در این سال
و تصاویر نمای بیرونی وجودندارند.
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از جهت دیگر ساختار و تناسبات اجزا (چنبره) گنبدخانه با ایوان کامال باهم درگیر بوده و نمیتوان این دو را از هم جدا و مربوط
به دو دوره متفاوت دانست .بنابراین به احتمال زیاد گنبدخانه در دوره ایلخانیان در جنوبغربی مسجد بنا شده است.
مرحله پنجم :از ایلخانيان تا زندیه
در این مرحله ایوان شمالشرقی و جدارههای پیرامونی ضلع جنوب و جنوب غربی مسجد شکلمیگیرد و شبستان کوچکی در
ضلع جنوبی گنبدخانه ساخته میشود و در نهایت مسجد دو ایوانه شکلمیگیرد .دیوارههای ایوان جدید روی دیوارهای قدیمی
موجود به نحوی ساخته شده است که به ایوان تناسبات جدیدی میدهد و پوشش سقف آن ساده است.

ترسیم دیوالفوا از مسجدجامع
کاشان در 1259ش
()Dieulafoy 1887:199

(1320ش)
(ساروخانی)74:1391،

شیال بلر ()1984
(Aga Khan
Documentation
)Center at MIT

1991, June
Saif Haq
)(photographer
(Aga Khan
Documentation
)Center at MIT

مسجد و گذر میدان کهنه
(( )1399نگارندگان)

شکل .17نمای مسجد جامع در دوره های مختلف

بررسی سیر تحول تاریخی و شکلگیری مسجد جامع کاشان

مقایسه تصاویر ورودی در سالهای مختلف نشانمیدهد که در دوره قاجار و پهلوی اول بنای مسجد و سردر روبه ویرانی
بوده ولی با اینحال مسجد فعال و دایر بودهاست .مرمتهای اخیر در دوره پهلوی دوم و همچنین پس از انقالب صورتگرفته-
است .با توجه به تصاویر ،مرمت بدنه مناره مربوط به پیش از سال  1362است و مأذنه آن در سال  1369در دست تعمیر
بودهاست .ورودی زنانه ،به پشتبامِ دکان و سرویسبهداشتی ،در مجاورت مناره و در نهایت به صحن مسجد دسترسیداشتهاست.
محل این ورودی ،در میان سر در ورودی اصلی مسجد بوده؛ اما این پلکان ،بعدها مسدودشده و ورودی بهصورت طاق و درب
کوچکی درکنار سردر تعبیه شده که به مرور آن نیز حذف شده و لبه دکانها با سردر ،همتراز شدهاست.
بنابر گفته معمرین و خادم مسجد ،در حاشیه جنوب غربی حیاط ،پلکانی برای دسترسی به پخشاب بوده؛ حوضی مستطیل شکل
که آبشاه به درون آن هدایت و از آنجا تقسیم میشد .بخشی از آب توسط پمپ دستی به حوض حیاط انتقال مییافت .بخشی
از فضای سرداب به عنوان آشپزخانه مسجد استفاده می شده که پس از خشک شدن آب و ساخت آشپزخانه جدید برای مسجد
آن را پر کرده و پلکان دسترسی را پوشاندند ( .علیمی وهمکاران)1399 ،

1991, June
)Saif Haq (photographer
Aga Khan Documentation Center
at MIT

تصویر سردر مسجد جامع ()1399

شکل .18نمای سردر مسجد جامع در چند دوره زمانی مخلتف

در نهایت سیر تحول شکلگیری و تکامل فرم مسجد را میتوان بر اساس جدول  2خالصهکرد .محله میدان کهنه به عنوان
هسته اولیه بافت کاشان ،مرکز شهر شناخته میشده است و تمامی اتفاقات در درون و حول آن بوده است .توسعه مسجد جامع
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و محله در هر دوره تاریخی با توجه به اتفاقات آن دوره کامال منطبق بوده و مسجد همزمان با رشد و توسعه محله رونق یافته
و مورد توجه بوده و همزمان با افول آن کامال افول یافتهاست  .در دوران تیموری با تغییر مرکزیت شهر به سمت میدان سنگ
و در پی آن تبدیل شدن مسجد میرعماد در همجواری میدان به مسجد جامع ،محله میدان کهنه از رونق میافتد و مسجد جامع
به عنوان یک مسجد محلی به فعالیت خود ادامه میدهد و با عنوان مسجد میدان کهنه (نام محله) نامیده میشود.
جدول .1سیر تکامل مسجد جامع کاشان

مرحله ششم

مرحله پنجم

مرحله چهار

مرحله سه

مرحله دو

مرحله یک

پی نوشتها
 -1شامل مسجد ،مدرسه؛ پرورشگاه ،درمانگاه ،مسافرخانه و...
 - 2محلههای عرفی طاهر و منصور شامل :میدان کهنه ،گذر گلچقانه ،محله درب باغ ،محله ملکآباد (میدان ولی سلطان) و محله
دربفین است.
 - 3آب شاه ،کانال آبی در زیر زمین بوده که از سمت فین ،در شمال غرب شروع شده و ضمن عبور از اراضی کشاورزی و باغات وارد
محالت میشد؛ مدت هاست آب خشک شده و کانال از بین رفتهاست .این آب پس از ورود به محله ،از فضای زیر گنبدخانه وارد مسجد
میشد و در فضایی که اندکی پایینتر از تراز گذر محله بوده وارد حوضچه آبی به نام پخشاب شده و از آن جا به سه بخش تقسیم میشد؛
بخشی در همان امتداد (شمال غرب به شمال شرق) وارد محله پنجهشاه شده و بخشی به سمت شمال غربی به گورستان میرفته و
بخشی به سمت جنوب شرقی ،برای تامین آبِ آبانبار و حمام استفاده میشدهاست( .علیمی و همکاران)1399،
« - 4بسم اهلل الرحمن الرحیم امر ببنائها القاضی الجلیل الشهید ابو ح{مد؟} بن احمد من مال (؟) الشیخ ابی القاسم موسی بن محمد ...
فی شهور سنه ست و ستین و اربعمائه( ».بلر)227 :1387 ،
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 -۵نتيجه گيری
محله میدانکهنه ،هسته اولیه بافت تاریخی کاشان است که بهعنوان بنیان شهر ،بهتدریج شکلگرفته و بنابه مقتضیاتِ هردوره،
تغییراتییافت .دراینمیان ،مسجد جامع به عنوان اولین نیایشگاه دینِ جدید ،به بافت محله اضافهشد و از آن پس ،همگام با آن
رشد و گسترشیافت .نتیجه پژوهش نشانمیدهد که مرکز محلة میدانکهنه ،شامل فضای باز میان محله ،در مجاورت مسجد
بودهاست .ساختمان مسجد بر اساس نظام زمین و آب شکلگرفته و نمونه ویژهای از مساجد تاریخی است که فضای زیر
گنبدخانه با وجود وزن زیاد آن خالی است و مسیر عبور آب ورودی به محله بوده؛ آبی که در مسجد وارد پخشاب شده و نیاز
بخشهای مختلف محله را تأمینمیکردهاست .نکته قابلتوجه دیگر ،تکامل فرم مسجد براساس تکامل طرح مساجد تاریخی
است بهطوری که بنای اولیه آن بصورت یک شبستان ایجادشده ،بهواسطه گسترش محله ،به همان شکل توسعهیافته ،مناره
بهعنو ان نشانه مسجد و نمادی برای محله به آن افزوده شده ،با ایجاد گنبدخانه وارد مرحله جدیدی شده و در نهایت به یک
مسجد دو ایوانه با  3شبستان تبدیلشده است .همة این تغییرات ،در کنار تغییرات بافت تاریخی و توسعه شهر بهسوی شرق
اتفاقافتاد و باعثشد مسجد جامع اولیه ،بهتدریج رونق خود را از دست بدهد و تبدیل به مسجدی محلهای شود.

 - 5با انجام عملیات سبکسازی سقف شبستان شمالی غربی در سال 1388شمسی که سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
شهرستان کاشان انجام داد ،با آواربرداری از پشت بام و صندوقههای سقف شبستان دوره زندیه ،بقایایی از الیةگچبری مدور کنگرهای،
نقاشی کتیبه آبیرنگبه دست آمد که وجود محرابی دیگر در زیر محراب به اثبات رسید(.یونسی و همکاران)1396،
 -6این فایل توسط خانم ساروخانی که این بخش بنا را کاوش نموده بود تهیه شده است و مستند و گزارشی از این کاوش منتشر نشده
است.

منابع
-آبیار ،مرضیه .)1381(.بررسی کتیبههای محرابهای گچی در موزه ملی ایران ،اثر(.87-74:)35

بررسی سیر تحول تاریخی و شکلگیری مسجد جامع کاشان

ابن عبدالحکم ،عبدالرحمن بن عبداهلل، 1920 ،فتوح مصر و اخبارها ،لیدن.اداره میراث فرهنگی کاشان .)1315( .پرونده ثبتی مناره و مسجد جامع کاشان ،شماره ثبت .252
ارجمندفر ،مسعود و علی زمانیفرد .)1387( .منار عنصر هویتبخش در مسجد جامع کاشان .دومین کنگرة معماری و شهرسازی ایران،ارگ بم ،کرمان ،جلد چهارم.251-247 ،
اسماعیلی سادیانی ،معصومه و احمدیان فینی ،ملیحه .)1392( .بررسی و تحلیل کورههای مسجد جامع کاشان ،اولین همایش ملی باستانشناسی ایران،بیرجند.
 اعتمادالسلطنه ،محمد حسن خان .)1367( .مرآت البلدان ،به کوشش عبدالحسین نوایی ،میرهاشم محدث ،تهران :دانشگاه تهران،موسسه انتشارات و چاپ.
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Abstract
The historical context of Kashan has a Qajar frame work, and includes valuable and
magnificent buildings. This context has several neighborhoods, and one of them, which is
strongly believed to be the oldest and also the primary nucleus of the city, is the famous
Meydan Kuhneh neighborhood, the site of one of the oldest buildings in the city, the old
Jameh Mosque. So far, there are no published studies addressing the architecture of this
mosque and its history and evolution. This study intends to identify the structure and
components of this building, and the evolution and development of the Jameh Mosque. In
this documentary research we applied an interpretive-historical method, and an attempt has
been made to identify the current condition of the mosque building based on field studies.
Then, relying on historical sources and physical evidence, while examining the situation of
different periods of the mosque, its formation, development and evolution has been
discussed. The results indicate that the primary core of the neighborhood was formed near
the northern edge of the old context in line with the path of historical passages. The Jameh
Mosque was one of the primary components of the neighborhood, which was developed and
expanded along with the evolution of the neighborhood. It was changed from an old crypt
building at the same level of the historical bazaar to a two-story structure that was probably
built in the second century AH. After that while it expanded into a prayer hall and a minaret
was added during the Seljuk period making it a Shabestani mosque. In the Ilkhani and
Timurid periods, a porch and a dome were added to the building; By the general
reconstruction in the Zandieh period and during the restorations and the addition of some
minor spaces in the Qajar period, gradually it changed into a two-porch mosque with two
middle open spaces, located on two levels of basement and ground floor. As the
neighborhood declined and the center of the city changed the Jameh Mosques prosperity fell
and it became a local mosque.
Keywords:Kashan city, Jameh Mosque, Development and physical evolution, old prayhall,
Historical minaret.
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