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مقدمه
  
اهمیت مسجد بهویژه مسجد جامع در شهرهای اسالمی ،نکتهای کموبیش آشکار است که مورد توجه پژوهشگران بوده
است ،اما بهنظر میرسد که کمتر به تنوع محل استقرار مسجد جامع نسبت به عناصر و فضاهای مهم شهری و همچنین
گوناگونی چگونگی قرار گرفتن آن در بافت شهری مجاور آن توجه شده است .بههمینسبب در این بررسی به دو موضوع
توجه میشود .1 :محل استقرار مسجد جامع و نسبت آن با سایر فضاها و عناصر شهری .2 ،چگونگی قرارگرفتن مساجد
جامع در بافت شهری مجاور آن .هدف از این بررسی ،نشاندادن وجود تنوع در چگونگی استقرار مسجد جامع در فضاها و
عناصر مهم شهری و نیز بافت مجاور آن در شهرهای گوناگون و در دورههای مختلف است.
اهمیت بررسی این موضوع در این است که بهنظر میرسد موقعیت مساجد جامع نسبت به سایر عناصر شهری و بافت
شهر در شهرهای گوناگون کموبیش همانند است .هرچند در پژوهشهای صورتگرفته دربارۀ مساجد جامع در
سرزمینهای گوناگون ،بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به این نکته اشاره شده است ،کمتر بهصورت تحلیلی به گوناگونی
رابطة میان مسجد جامع و سایر عناصر مهم شهری و بافت پیرامون آن توجه شده است.

مبانینظری
ساختار اجتماعی و فرهنگی تمدن اسالمی بهگونهای بود که در بسیاری از موارد ،به شکلگیری ساختار کالبدی کموبیش
مشابهی در شهرهایی همانند از جنبة کارکردی ،محیطی و فرهنگی منجر میشد و حتی در مواردی ،رابطة میان بعضی از
عناصر مهم شهری مانند آرک یا دارالحکومه با مسجد جامع و بازار در شهرهای همانند ،کموبیش مشابه یکدیگر بود
(اینگپن.)75 :1990 ،
البته این پدیده بهمعنای بیتوجهی به فرهنگ و تمدن بومی سرزمینهای گوناگون نبود؛ بلکه فرهنگ اسالمی اجازه
میداد که فرهنگ هر سرزمین ،تا آنجا که با فرهنگ و احکام اسالمی و توحیدی مغایرت نداشته باشد ،در چگونگی
شکلگیری فضاهای شهری سهیم باشد (لوبون.)15 :1974 ،
مساجد جامع را میتوان مهمترین فضای آیینی -اجتماعی در جهان اسالم دانست که در دوران گذشته ،افزون بر
اهمیت آیینی و مذهبی آن ،بهعنوان مکانی برای برگزاری نماز جمعه -که یکی از نمازهای بسیار مهم است -از جنبة
اداری ،دیوانی ،آموزشی و اجتماعی نیز اهمیت داشت؛ زیرا در قرون نخستین هجری ،بسیاری از فعالیتهای دیوانی و
آموزشی درون مسجد جامع یا در نزدیکی آن انجام میشد و در بعضی از جوامع مهم ،احکام بعضی از صاحبمنصبان
خوانده میشد و کار آنها رسمیت مییافت؛ چنانکه در قرن چهارم هجری ،حکم انتصاب بعضی از قضات مهم در
جامعاالزهر قاهره خوانده میشد (متز .)167 :1361 ،اهمیت مساجد جامع در کشورهای اسالمی چنان بود که بهترین و
عالیترین طرحها و تزیینات معماری در هر دوره ،در مساجد جامع آن دوره بازتاب مییافت (سلطانزاده.)222 :1390 ،
عالوهبراین ،اهمیت مسجد در فرهنگ و تمدن اسالمی بهقدری بود که افزون بر جنبة کارکردیاش ،نهتنها از آن برای
تبرکبخشیدن و اهمیتدادن به مجتمعها و فضاهای دیوانی ،بلکه برای بسیاری از مجتمعهای آیینی نیز استفاده میشد؛
چنانکه در کنار آرامگاههای حتی نسبتا کوچک متعلق به مقامات دیوانی ،در بسیاری از موارد یک مسجد طراحی یا ساخته
میشد؛ مانند آرامگاههای افسر واال و عیسیخان در دهلی که در نزدیکی آرامگاه همایون قرار دارند و برای هریک از آن
دو ،یک مسجد نیز ساخته شده بود (شارما.)107 :2001 ،
بعضی از شهرهایی که در دهههای نخست هجری ساخته شدند ،کارکرد اردوگاهی و نظامی داشتند و در مناطق
مرزی یا نواحی تازهتصرفشده قرار داشتند .بسیاری از این اردوگاهها و شهرها بهتدریج توسعه یافتند و حیات اجتماعی
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آنها بهعنوان شهرهایی سکونی ادامه یافت؛ برای مثال ،بصره ،کوفه و فسطاط از جملة این شهرها بودند (بنیسون،
.)64 :2009
مساجد جامع این نوع شهرها ،اغلب در نزدیکی داراالماره ساخته میشدند .گروهی از پژوهشگران ،بهگونهای
غیرمستقیم اسالم و هنرهای اسالمی را بیشتر به ایالت و چادرنشینان نسبت دادهاند؛ چنانکه برای نمونه میتوان به
تیتوس بورکهارت اشاره کرد که نوشته است« :بهطورکلی ،اسالم با جمود شهرنشینی و بورژوایی بهسختی سازش مییابد.
نشانههای ذهنیات چادرنشینی ،حتی در معماری نیز که به فرهنگ یکجانشینی متعلق و مربوط است ،به چشم میخورد»
(بورکهارت.)135 :1369 ،
البته بسیاری از پژوهشگران ،اسالم را نوعی دین شهری بهشمار آوردهاند (مرتضی ،)54 :2003 ،اما ریشة این امر را
که در شهرهای عربی و اسالمی تنوع فعالیتها و فضاهای شهری مانند شهرهای هلنی و رومی نبوده است ،در سادگی
نظام فرهنگی و اجتماعی اسالم دانستهاند (بنهولو.)9 :1369 ،

روشپژوهش
با توجه به اینکه این پژوهش به بررسی نقش عوامل تاریخی ،محیطی و فرهنگی در چگونگی شکلگیری رابطة مساجد
جامع با سایر فضاهای مهم و بافت شهری مجاور آنها در دوران تاریخی و سنتی اختصاص یافته است ،از روش تحقیق
تاریخی -تفسیری استفاده شده است .عوامل تاریخی ،محیطی و فرهنگی ،متغیرهای مستقل این پژوهش را شکل دادهاند
و نقش آنها در چگونگی رابطة میان مساجد جامع با فضاهای مهم و بافت شهری بهعنوان متغیرهای وابستة این تحقیق
بررسی شده است .جامعة آماری این پژوهش ،بهدلیل تأثیر تاریخ ،محیط و فرهنگ در چگونگی شکلگیری مساجد جامع
گسترده است و نمونههای متعددی از سرزمینهای مختلف اسالمی در دورههای گوناگون مورد توجه بوده است .در این
پژوهش ،نمونهها بهصورت گزینشی معین شدهاند.


بحثویافتهها
اهمیت و قداست مساجد بهعنوان مهمترین فضای نیایشگاهی در اسالم چنان است که در قرآن کریم از مساجد با عنوان
خانهها و فضاهایی که به خداوند اختصاص و تعلق دارند ،یاد شده است (جن .)18 :همچنین ساخت ،عمران ،تعمیر و
نگهداری مساجد ویژۀ کسانی دانسته شده که به خداوند و روز رستاخیز ایمان داشته باشند و واجبات دینی از جمله دادن
زکات را بهجای آورند و تنها از پروردگار بترسند (توبه )18 :و البته اشاره شده است که مشرکان حق ندارند به ساخت و
نگهداری مساجد اقدام کنند (توبه.)17 :
در احادیث نیز به ثواب ساختن مسجد یا توسعة مساجد موجود اشاره شده است (جوادی آملی .)564 :1391 ،برپایة
بعضی از احادیث ،هرجایی را که بر زمین پاک باشد ،میتوان بهعنوان مسجد استفاده کرد ،مگر شماری از فضاها مانند
حمامها و مقبرهها (شاکری و محمدی)20 :1378 ،؛ بهویژه در گروهی از احادیث ،به بعضی گروههای مذهبی مانند یهود
انتقاد شده که از قبر انبیا بهعنوان مسجد و عبادتگاه استفاده میکردند (همان22 :؛ القرضاوی.)17 :2000 ،
تعیین جهت درست قبله برای جهتدهی به مساجد ،یکی از نکات مهمی بود که در طراحی و ساخت متناسب با
امکانات هر دوره مورد توجه قرار داشت (القرضاوی .)21 :2000 ،اهمیت قداست و حرمت فضای مسجد بهگونهای است
که بسیاری از علما ،خوابیدن در مسجد را مکروه دانستهاند (مجلسی .)128 :1354 ،توجه و رسیدگی به ساختمان مساجد و
مرمت آنها در صورت لزوم ،برعهدۀ واقف یا فرد تعیینشده برای این کار بود و افزون بر آن از وظایف محتسب یا
صاحبمنصبان مانند او بهشمار میآمد (محمد بن مبارکشاه.)40 :1354 ،

366

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورة،48شمارة،2تابستان1395


در بعضی از وقفنامهها ،گاه به اولویت استقرار بعضی مشاغل در حجرهها و دکانهای وقفشده برای مسجد اشاره
میشد و گاه امکانات و امتیازاتی برای آنها درنظر میگرفتند؛ چنانکه در وقفنامة مسجد وزیرخان در الهور (ساختهشده
در سال  1044هجری 1634 /میالدی) بیست قطعه از دکانها و باالخانههای بازاری که وقف مسجد شده بود ،بهصورت
رایگان برای صحافان کتابهای دینی درنظر گرفته شده بود .این بخش از وقفنامه چنین است ...« :و نیز شرط کرد که
بیست قطعه دکاکین بیرون دروازۀ شرقی و باالخانههای آنها محض برای نشستن صحافان کتب اسالمیه بیکرایه باشد
علی سبیل الدوام و( »...ذکرگو.)306 :1380 ،


مساجدجامع
اهمیت دینی و اجتماعی و همچنین سیاسی نماز جمعه سبب شد که همواره مسجد جامع از جنبههای دینی ،اجتماعی و
شهری ،نقشی یگانه و بینظیر داشته باشد و بعضی از احکام مهم سیاسی و اجتماعی و در مواردی ،بعضی از احکام مهم
اقتصادی مانند بخشودگی عوارض و مالیاتهای صنفی و مانند آن ،ابتدا در مساجد جامع به اطالع مردم برسد .در بعضی
از سرزمینهای اسالمی ،نام حاکم یا خلیفه در نماز جمعه خوانده میشد و این بهمعنای بهرسمیتشناختن آنان در آن شهر
یا منطقه بود .در بعضی از متون تاریخی آمده است که آوردن نام خلیفه یا گاه حکام قدرتمند در خطبة دوم نماز جمعه ،در
قرن پنجم هجری معمول شده بود (صابی.)111 :1346 ،
مسجد جامع از فضاهایی بود که تنها در سکونتگاههایی که بهعنوان شهر شناخته میشدند ،شکل میگرفت .به
ساکنان روستاهای حتی بزرگ و ثروتمند ،اجازۀ برگزاری نماز جمعه و داشتن مسجد جامع داده نمیشد و اگر کسی بدون
اجازۀ علما و طی مراحل عرفی این کار را میکرد ،با آن مخالفت میشد؛ چنانکه در سکونتگاه اسکجکت که در نزدیکی
بخارا قرار داشت ،هنگامیکه هنوز بهعنوان شهر رسمیت نداشت ،مسجد جامعی توسط یکی از اهالی ثروتمند روستا
ساخته شد و نماز آدینه نیز در آن برگزار شد ،اما بهدلیل مخالفت علمای بخارا ،برگزاری نماز جمعه در آن معطل ماند
(نرشخی.)20 :1363 ،
در آغاز بهطور معمول در هر شهر تنها یک مسجد جامع وجود داشت و نماز جمعه تنها در یک مکان بهجای آورده
میشد ،اما بهتدریج ،از یکسو بهدلیل وجود جمعیت بسیار زیاد در چند شهر مهم -که حضور همة مردم شهر در یک
مسجد جامع امکانپذیر نبود -و از سوی دیگر در مواردی بهسبب شکلگیری گروههای مذهبی متعدد ،در بعضی موارد
قاعدۀ وجود یک مسجد جامع در شهر رعایت نمیشد.
بعضی از شهرهای بزرگ و پرجمعیت ،بیش از یک مسجد جامع داشتند؛ چنانکه برای نمونه میتوان به قاهره در قرن
پنجم هجری اشاره کرد که چهار مسجد جامع داشت .ناصرخسرو این نکته را چنین نوشته است« :و قاهره را چهار جامع
است که روز آدینه نماز کنند .یکی را از آن ،جامع ازهر گویند و یکی را جامع نور و یکی را جامع حاکم و یکی را جامع معز»
(ناصرخسرو.)56 :1358 ،
البته در مواردی در بعضی از شهرهای متوسط ،از جنبة وسعت و جمعیت نیز ممکن بود چند مسجد جامع ساخته شود؛
چنانکه گویا در قرن چهارم هجری در بصره ،سه مسجد جامع وجود داشت (مقدسی ،1361 ،ج  .)162 :1همچنین در
همین دوره شهر کوچک بم ،سه مسجد جامع ساخته شده بود که احتماال به گروههای مختلف اجتماعی یا آیینی تعلق
داشت؛ چنانکه جیهانی دربارۀ این شهر نوشته است« :در شهر بم سه مسجد جامع است یکی در بازار ،معروف به مسجد
خوارج و مسجد هزاران و مسجد قلعه» (جیهانی.)131 :1368 ،
بهنظر میرسد یکی از علل وجود چند مسجد جامع در بعضی از شهرهای بزرگ در گذشته مانند ری ،وجود مذاهب
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گوناگون با عدۀ نسبتا زیاد پیروان هریک بود؛ زیرا در بعضی از دورههای تاریخی ،پیروان هریک از مذاهب گوناگون
ترجیح میدادند در جامع خود ،نماز جماعت و جمعه بهجا آورند (کریمان.)323 :1354 ،
مسجدجامعوداراالمارهدرشهرهاینخستیندورةاسالمی
متنها و گزارشهای تاریخی و همچنین آثار برجایمانده و نقشههای تهیهشده از شهرهای نوساز و نخستین در دورۀ
اسالمی نشان میدهند که در شهرهای نوساز قرنهای نخستین هجری -که با طرحی کموبیش ازپیش اندیشیدهشده
ساخته شدند -بهطور معمول مسجد جامع در نزدیک داراالماره ساخته میشد؛ زیرا حکومتهای نخستین ،برای نشاندادن
مشروعیت خود ،داراالماره یا کاخ را در محلی نزدیک به مسجد جامع میساختند .اسناد موجود از شهرهایی مانند کوفه،
قاهره و بغداد ،نشاندهندۀ این ارتباط است.
افزون بر این نکته که آن را میتوان دلیل اصلی و مهم همجواری داراالماره و مسجد جامع دانست ،بعضی
پژوهشگران به چند نکتة دیگر اشاره کردهاند که یکی از آنها مربوط به حادثهای است که در سال هفدهم هجری و در
زمان حکومت سعد بن ابیوقاص از طرف خلیفة دوم بر کوفه روی داد و در آن ،دزدی توانست با سوراخکردن دیوار
داراالماره ،اموال بیتالمال را سرقت کند .این حادثه به خلیفة دوم گزارش شد و او به سعد بن ابیوقاص دستور داد تا
دیوار مسجد جامع را به خانهای که در آن سکونت داشت ،بچسباند (عبدالستار عثمان .)224 :1376 ،پدیدۀ دوم مربوط به
یک تدبیر امنیتی بود که مربوط به سال  44هجری در بصره است و آن زمانی روی داد که زیاد بن ابیه از طرف معاویه بر
آن شهر حکومت میکرد .گویا او در هنگامیکه طرح مسجد جامع شهر را بررسی کرد ،بهتر دید که برای رفتن به
محراب ،به دالیل امنیتی از میان نمازگزاران عبور نکند .بههمینسبب ،داراالماره را بهسمت قبلة مسجد انتقال داد تا حاکم
بتواند از طریق دری که در دیوار قبلة مسجد ساخته شده بود ،بهطور مستقیم وارد محراب شود .این اقدام بعدها مورد توجه
و پیروی بعضی از حکام قرار گرفت (همان.)225 :
شکلگیری شهر کوفه بهعنوان یکی از نخستین شهرهای دورۀ اسالمی ،در دوران پس از اسالم مربوط به سالهای 17
تا  22هجری قمری است که گروههایی از مسلمانان از آنجا بهعنوان اردوگاهی نظامی برای حمله به ایران استفاده میکردند
و سربازان با خانوادههای خود که آنان را تا آنجا همراهی میکردند ،در خانهها و اقامتگاههایی ساده از نی و چادر سکونت
داشتند ،تا پس از آن بهتدریج خانههایی از خشت ساختند (ماسینیون .)15 :1388 ،داراالمارۀ کوفه در جنوب مسجد و مجاور
آن ساخته شد .همچنین میدانی نزدیک داراالماره ساخته شد که برای تجمع مردم یا سربازان بود (همان.)36 :
بهنظر میرسد مسجد جامعی که عمر بنالعاص پس از فتح مصر قدیم در سال  21هجری ساخت ،در نزدیکی میدانی
بود که به میدان عمر بنالعاص مشهور شده بود .این مسجد یک فضای شبستانی ستوندار به ابعاد تقریبی  25×15متر و
بدون حیاط بود و درهایی از آن روبهروی خانة عمرو قرار داشت (العطار و عبدالوهاب.)2002 ،
احمد بن ابییعقوب دربارۀ فسطاط مینویسد« :قبیلههای عرب ،پیرامون فسطاط عمرو بن عاص بنیاد ساختمان نهادند
و بدینجهت فسطاط نامیده شد .سپس بلد را توسعه دادند و بر نیل بنیاد ساختمان نهادند .قبیلههای عرب در محلهای
منسوب به هر قبیلهای بنیاد ساختمان کردند و عمر بنعاص مسجد جامع و داراالمارۀ آن را که معروف به دارالرمل است،
بنا کرد و بازارها را در طرف شرقی نیل ،محیط به مسجد جامع قرار داد و برای هر قبیلهای پاسگاهی و کارگزاری معین
کرد و قلعة جیزه را در طرف غربی نیل بنا کرد» (احمد بن ابییعقوب.)110 :1356 ،
قاهره یکی از شهرهایی است که توسط فرستادۀ خلیفة فاطمی به نام جوهر ،با طرحی نسبتا برنامهریزیشده ساخته
شد .براساس طرحی که اساس ساخت شهر جدید بود ،در جلو داراالماره ،میدانی برای انجام تشریفات رسمی مانند مراسم
سان خلیفه از سپاهیان در فاصلة کمی از کاخ ،مسجد جمعة شهر تعبیه شد (الصیاد .)12 :1392 ،گفته میشود که در آن
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میدان ،حدود دههزار نفر سرباز جای میگرفتند (همان .)13 :در جلو مسجد جامع نیز که ساختمان آن در سال 359
هجری آغاز و سه سال بعد پایان یافت ،یک فضای باز یا میدان نیز درنظر گرفته شده بود .خلیفه المعز نخستین نماز
جمعه را در سال  362هجری در آن بهجا آورد (همان.)13 :
بغداد را میتوان یکی از مهمترین شهرهای طراحیشده در سدههای نخست هجری دانست که بهنظر میرسد با
توجه به عالیترین تجربهها و ایدههای مربوط به طراحی شهری ساخته شد .نقشة شهر ،دایرهایشکل بود که به چهار
بخش تقسیم میشد .در میان شهر ،میدانی بزرگ قرار داشت .در وسط آن ،کاخ و مسجد جامع ساخته شده بود و پیرامون
آنها فضای باز وجود داشت .این شهر چهار راه اصلی و چهار دروازه داشت .احمد بن ابییعقوب دربارۀ طرح بغداد
مینویسد« :برای هریک از چهار دروازه طاقهایی بود ...پس هرگاه بیرونرونده از طاقها میگذشت ،به فضایی میرسید
و سپس به دهلیزی بزرگ ،و سغی [طاقی] که با آجر و گچ بنا شده بود و دو در آهنی داشت و از همان در به میدان بزرگ
میرفتند و همینطور هر چهار طاق به یک صورت بود و در وسط میدان بزرگ ،همان کاخ است که در آن «بابالذهب»
نامیده شد ،و در پهلوی کاخ ،مسجد جامع قرار دارد و در پیرامون کاخ ،هیچکس را نه ساختمانی است و نه خانهای و نه
مسکنی؛ مگر سرایی از ناحیة شام برای نگهبانان و( »...احمد بن ابییعقوب.)11 :1356 ،
دادهها نشان میدهد داراالمارۀ دمشق در زمان حکومت معاویه به مسجد جامع متصل بود .داراالماره که بهدلیل گنبد
سبزرنگ روی عمارت ،به الخضرا یا کاخ سبز مشهور بود دو بخش داشت؛ بخشی که به محل زندگی خانوادگی حاکم
اختصاص داشت و بخش دیگری که امور دیوانی در آن انجام میشد (الصیاد.)10 :1392 ،
اعتبار و اهمیت ساختن شهر ،مسجد و داراالمارۀ جدید بهحدی بود که هر حاکم یا خلیفهای که میتوانست ،چنین
کاری انجام میداد تا اعتبار و منزلت خود را افزایش دهد و برهمیناساس بود که منصور در سال  141هجری دستور
ساخت بغداد را داد .بههمینترتیب ،گروهی دیگر از خلفا نیز در زمینة ساخت شهر جدید یا سایر فعالیتهای عمرانی،
کارهایی انجام میدادند .متوکل عباسی نیز تصمیم گرفت که شهر جدیدی بهعنوان مرکز حکومتی خود بسازد .وی
ساخت شهری را که «جعفریه» نام گرفت ،در سال  245هجری آغاز کرد .در سال  247هجری به کاخهای آن شهر رفت
و بر تخت حکومت جلوس کرد .او در این شهر تعدادی کاخ ،مسجد جامع و بازار ساخت و مردم و بزرگان را به
ساختمانسازی تشویق کرد .پس از اینکه در محل خود مستقر شد ،طی مراسمی که در آن به عدهای صله بخشید ،گفت:
«اکنون دانستم که من پادشاهم؛ چه برای خود شهری ساختم که در آن ساکن شدم ...و همة دیوانها بدانجا منتقل
گشت» (احمد بن ابییعقوب.)40 :1356 ،

ارتباطکالبدیمسجدجامعبابافتشهریپیرامونآن
ارتباط مسجد جامع با بافت شهری پیرامون آن همیشه یکسان نبوده است؛ بلکه بهسبب وجود عوامل گوناگونی مانند
مسائل امنیتی ،جنبههای زیباییشناسی و بعضی از پدیدههای مربوط به منظر شهری و سنتهای طراحی معماری و
شهری بهصورتهای گوناگون بوده است که در این پژوهش به سه گونه دستهبندی شدهاند.
 .1مساجدگسستهازبافتپیرامون

در بعضی از موارد ،ساختمان مسجد جامع ،به دالیل گوناگون به بافت شهری پیرامون آن متصل نبود؛ بلکه فاصلهای کم
یا زیاد بین آن و ساختمانهای بافت شهری وجود داشت.
بعضی از حکام ،به دالیل امنیتی و همچنین بهدلیل وجود فضایی باز برای انجام بعضی مراسم و تشریفات ،یک
فضای باز وسیع پیرامون داراالماره و مسجد جامع درنظر میگرفتند و در مواردی این فضا را با ساختن دیوار یا خیابان ،از
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فضاهای مسکونی پیرامون آن جدا و متمایز میکردند .بهنظر میرسد حجاج بن یوسف ثقفی نخستین کسی بود که در
شهر واسط ،با ساختن چهار خیابان میان داراالماره و مسجد جامع ،محلههای مسکونی و بازارها را از این تأسیسات جدا
کرد (عبدالستار عثمان .)225 :1376 ،در بغداد نیز پیرامون مسجد جامع و داراالماره که در مرکز شهر قرار داشتند ،فضایی
باز وجود داشت (احمد بن ابییعقوب .)11 :1356 ،به گواه گودوین ( 217 ،128 :1992و  )262مساجد جامع و بزرگ در
بعضی از مجتمعهای مذهبی بزرگ در قلمرو عثمانی در میان محوطة باز بزرگ و وسیعی ساخته شده بودند و پیرامون
آنها را فضای باز وسیعی فراگرفته بود .در دورۀ تیموریان ،برای اهمیتبخشیدن به فضای معماری مساجد جامع و بعضی
از دیگر فضاهای آیینی و مهم -که با طراحی یکپارچه و اندیشیدهشده ،بهویژه در نواحی شرقی ایران ساخته میشدند-
فاصلهای حداقل به اندازۀ یک معبر بین بافت شهر و ساختمان قرار میگرفت.
 .2مساجدپیوستهبهبافتشهری

بعضی از مساجد جامع مهمی که در قرون نخستین هجری در شهرهای بزرگ ساخته شدند ،همزمان با توسعة شهر
گسترش داده میشدند و بخشها و فضاهایی به آنها افزوده میشد .بههمینسبب ،کالبد بیرونی آنها گاه نامنظم و
متصل به بافت شهری بود (االنصاری 86 :1996 ،و  .)98در بعضی از مساجد جامعی که درون بافت مسکونی قرار
میگرفتند یا چند جبهة آنها در بافت مسکونی واقع میشد ،برای دسترسی راحت نمازگزاران به مسجد ،کوچههایی بین
مسجد و بافت شکل میگرفت که ورودی مسجد از آنها منشعب میشد؛ مانند مسجد «القرویین» در شهر فاس
(االنصاری.)100 :1996 ،
مسجد جامع عتیق اصفهان ،در میان بافت مسکونی و در امتداد بازار شهر توسعه یافته بود و هشت ورودی داشت که
مردم در طول روز ،از بعضی از آنها برای رفتوآمد و عبور از نقطهای به نقطة دیگر شهر استفاده میکردند (االصفهانی،
 .)61 :1368مسجد جمعة قدیم یزد هم دارای هفت در بود (جعفری .)95 :1389 ،مسجد جامع دمشق ،چهار ورودی بزرگ
داشت (مقدسی ،1361 ،ج  )223 :1که نزدیک هریک از آنها آبریزگاه و احتماال وضوخانهای تعبیه شده بود.
پاک و طاهربودن افراد برای حضور در مساجد ،یکی از شروط مهمی بود که همیشه به آن توجه میشد ،اما بهنظر
میرسد که بعضی از علما ،در مواردی که ساحت بعضی از مساجد بسیار بزرگ در میان بافتهای مسکونی بود و از آنها
بهعنوان فضای عبور و مرور استفاده میشد ،اجازه داده بودند که اگر فردی از جنبة شرعی نیز پاک نیست ،تنها برای عبور
از حیاط این مساجد استفاده کند (شاکری و محمدی.)111 :1378 ،
مساجدواقعدرسطحیمرتفعترازبافتاطراف

.3

شمار اندکی از مساجد جامع ،در سطحی باالتر از بافت شهری محیط اطراف طراحی و ساخته میشدند که سادهترین و
نخستین دلیل آن مربوط به امکان آبگرفتگی و سیل در محیطهای نزدیک دریا یا رودخانه است .در این محوطهها،
بهطور معمول مسجد جامع را در روی نواحی مرتفع میساختند تا از خطر آب در امان باشند؛ چنانکه ناصرخسرو دربارۀ
شهر عکه (در نزدیکی صیدا و صور) نوشته است« :شهر بر بلندی نهاده است ،زمینی کج و باقی هموار .و در همة ساحل
که بلندی نباشد ،شهر نسازند؛ از بیم غلبة آب دریا و خوف امواج که بر کرانه میزند؛ و مسجد آدینه در میان شهر است و
از همة شهر بلندتر است» (ناصرخسرو .)20 :1358 ،مسجد جامع سیراف نیز بهدلیل قرارگیری در کنار دریا ،در سطحی
باالتر از محیط اطراف ساخته شده بود (وایتهاوس.)1 :1980 ،
دلیل دیگری که سبب میشد شماری از مساجد جامع را در سطحی باالتر از زمین محیط اطراف آنها بسازند،
جنبههای زیباییشناسانه و شکوهمندی بنا بود؛ زیرا یکی از روشهای دادن اهمیت بیشتر به یک بنا یا مجموعه در
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مقایسه با سایر بناهای واقع در یک سکونتگاه ،بلندتر و مرتفعساختن آن و همچنین قراردادن بنا روی یک سکو یا سطح
مرتفع بود .روشن است که این اقدام ،در فضایی وسیع صورت میگرفت تا امکان طراحی و ساخت مسیرهای ارتباط و
ورودی به مسجد فراهم آید .چنین اقدامی ،بهسادگی در بافتهای شهری متراکم و فشردۀ بسیاری از شهرهای دوران
اسالمی امکانپذیر نبود ،اما در بعضی از سرزمینها مانند بعضی نواحی شرقی ایران بزرگ در دورۀ تیموریان ،بعضی از
شهرهای اسالمی در هند در دورۀ گورکانیان و بعضی از شهرها و محوطههای مهم در قلمرو عثمانیها بهویژه در محدودۀ
ترکیة امروزی ،چنین طرحی درمورد بعضی از مساجد مهم بهکار میرفت.
ساخت بعضی از مساجد مهم در سطحی باالتر از سطح زمین ،بهعنوان روشی در طراحی و ساخت معدودی از مساجد
جامع مهم در هند در دورۀ مغول هند یا گورکانیان رایج شد .این سنت طراحی ،از دورۀ همایون در هند آغاز شد و در دورۀ
شاهجهان به اوج خود رسید .مسجد جامع دهلی ،یکی از این نمونهها بهشمار میآید که در سطحی باالتر از محیط اطراف
خود ساخته شد و دسترسی به آن از طریق شماری پله ممکن بود (شارما .)146 :2001 ،این شیوۀ طراحی ،در مسجد
پادشاهی در الهور نیز بهکار رفت (الفیری.)269 :2000 ،
بعضی از مساجد بزرگ و مهم عثمانی نیز در سطحی حدود یکونیم تا دو متر باالتر از سطح زمین ساخته شدند که
بهنظر میرسد این اقدام ،تنها برای حفظ مسجد از سیل نبود؛ بلکه بهاینترتیب به عظمت آن میافزودند .اینگونه مساجد
و مجتمعهای مذهبی مانند مجموعة ینیولید و سلطان احمد در استانبول ،بهطور معمول از بافت شهری پیرامون خود
متمایز و جدا ساخته میشدند (گودوین.)344 ،341 :1992 ،
فضای شبستان ،در بعضی از مساجد در چین ،بهطور متوسط بین یک یا یکونیم متر باالتر از سطح زمین ساخته
میشدند که بهنظر میرسد بیشتر به دالیل محیطی بوده است (جمعیة االسالمیة فی مقاطعة نشاندونخ:1992 ،
 .)22-10در مواردی اختالف سطح بین شبستان و سطح حیاط ،حتی کمتر از این است .البته در بعضی از موارد میتوان
حدس زد که اهمیتبخشیدن به فضای مسجد نیز یکی از دالیل باالترساختن آن از سطح زمین بود؛ زیرا در سنتهای
طراحی در چین ،از روش قراردادن ساختمانهای مهم در سطحی مرتفعتر از بافت و زمین اطراف آن استفاده میکردند؛
مانند ساختمان معبد آسمان در شهر ممنوعه در چین که در سطحی باالتر از محیط اطراف آن ساخته شده بود.


رابطةمسجدجامعباآرک
فضای داراالماره یا دارالحکومه در شهرهای نخستین ،اغلب شامل یک یا چند بنای محدود و کوچک بود؛ درحالیکه با
شکلگیری حکومتهای بزرگ و گسترش تشکیالت دیوانی ،بهتدریج فضاهای حکومتی گسترش یافتند و در مواردی به
دالیل نظامی و امنیتی ،در حصاری موسوم به آرک یا قلعه شکل گرفتند .توجه به اهمیت وجود مسجد برای مجموعههای
حکومتی و کاخها چنان بود که حتی در بعضی از مجموعههایی که کارکرد شهری آنها محدود بود و برای مسئوالن
کشوری بیشتر جنبة اقامتی داشتند ،مسجدی نسبتا بزرگ برای برگزاری نماز جماعت ساخته میشد .بهنظر میرسد که
کاخ اخیضر در عراق ،در فاصلة حدود  120کیلومتری جنوب بغداد ،یکی از این نمونهها بوده است (سامح.)75 :1991 ،
همجواری یا ارتباط آرک با مسجد جامع به یک سنت طراحی شهری در بسیاری از شهرهای جهان اسالم بهویژه
شهرهای بزرگ و مراکز ایالتی و پایتختها تبدیل شد.
در بعضی از موارد که در شهرهای بزرگ و مهم ،داراالماره و مسجد جامع بهدالیلی از یکدیگر دور بودند ،بین آنها
راه و خیابان عریضی میساختند که موکب خلیفه یا حاکم درهنگام رفتن به مسجد برای بهجاآوردن نماز بتواند بهسادگی
حرکت کند؛ چنانکه گویا در شهر جعفریه در عراق -که قبال آن را «عسکر» مینامیدند -جعفر متوکل عباسی ،خیابانی
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عریض بین مسجد جامع و داراالماره ساخت .احمد بن ابییعقوب در این زمینه نوشته است« :مسجد جامع را در اول حیر،
در محل پروسعتی در بیرون منازل چنانکه چیزی از قطعهزمینها و بازارها به آن پیوسته نباشد ،بنا کرد و آن را استوار و
باوسعت ساخت ...و راههای ورودی آن را از سردستة وسیع بزرگ از همان خیابانی که از وادی ابراهیم بن ریاح آغاز
میشود ،قرار داد ...تا هرگاه بخواهد در جمعها با سپاهیان و جمعیتهای سواره و پیادۀ خود به مسجد آید ،راه ورود به
مسجد بر وی تنگ نگردد و از هر دستهای تا دستة پس از آن گذرها و کوچهها بود» (احمد بن ابییعقوب .)38 :1356 ،از
بابالصالة بود که در امتداد مسیر خیابانی
دروازههای کاخ و میدان شهر قطائع در زمان ابنطولون ،دروازهای موسوم به 
قرار داشت که کاخ را به مسجد جامع مرتبط میساخت .در قاهره نیز مسجد جامع االزهر در جنوب کاخ قرار داشت و
خلیفه با موکبی باشکوه به آنجا میرفت (عبدالستار عثمان.)225 :1376 ،
نیشابور از شهرهایی بود که در آن ،میان مسجد جامع و دارالحکومة شهر فاصلهای وجود داشت .اصطخری در این
مورد نوشته است« :مسجد آدینه در ربض شهرست و آن جایگه را لشکرگه خوانند و سرای امارت در جایگاهی است کی
آن را میدان حسین خوانند و زندان هم در این نزدیک است و میان مسجد آدینه و سرای امارت و زندان ،مقدار چهار یک
فرسنگی بود .و سرای امارت عمرولیث فرموده است» (اصطخری .)204 :1368 ،در خجند نیز سرای امارت را در فاصلهای
دور از جامع ساخته بودند .دربارۀ آن چنین نوشته شده است« :خجند نزدیکی فرغانه بود ...و شارستان و قهندز دارد و
مسجد آدینه در شارستانست و سرای امارت در ربض به کوی میدان و زندان در قهندز» (همان.)264 :
در بعضی از شهرهای کوچک نیز مسجد جامع و سرای امارت نزدیک یکدیگر بود؛ چنانکه در کات از شهرهای ناحیة
خوارزم چنین بود و جیهانی دربارۀ آن چنین نوشته است« :کات ،شهری است قهندزی و آبادانی نیست و مسجد جامع بر
پس پشت قهندز است و سرای خوارزمشاه نزدیک مسجد جامع» (جیهانی .)182 :1368 ،او دربارۀ قصبة لومکت نیز نوشته
است« :قصبة ایالق را که لومکت میگویند ،قهندزیست و شهری و ربضی .و آن نیمه نیکث باشد .سرای امارت در قهندز
است و مسجد جامع نزدیک قهندز .بازارها در شهر و در ربض» (همان .)192 :بهنظر میرسد در بعضی از شهرهای
کوچک ،به دالیل امنیتی ،سرای امارت را در داخل آرک میساختند و مسجد جامع را در شارستان ،اما در نزدیکی آرک بنا
میکردند.
استقرار آرک و مراکز مهم حکومتی و نظامی در بیرون و دور از مرکز شهر به ویژگی بسیاری از شهرهای مهم در
سرزمینهای اسالمی تبدیل شد؛ مانند استقرار قلعه در بیرون شهر قاهره در دورۀ ایوبیها یا در دمشق و شهر فاس نو در
مراکش و قصبة (قلعه) در تونس .در بعضی از این شهرها ،یک فضای اقتصادی و شهری وجود داشت که آن را گاه محلة
تحتالقلعه یا در فارسی پای قلعه میگفتند (ریمون.)38 :1370 ،
فاتح پورسیکری که مانند یک آرک یا یک منطقة دیوانی -سکونتگاهی بود که در قرن دهم هجری قمری طراحی و
و مجموعة فضاهای آن به شکلی منسجم و متصل به یکدیگر ساخته شد (ولواسن و استیرلن )132 :1980 ،و ساخت
مسجد جامع آن در نزدیکی این مجموعه صورت گرفت (کخ.)56 :1373 ،
در بعضی از شهرهای ایران نیز تا دورۀ صفویه رابطة مکانی نزدیک و پیوستهای بین بناهای حکومتی و مسجد جامع
دیده میشود؛ چنانکه در اصفهان ،در طرحی اندیشیدهشده ،مسجد جامع و کاخ حکومتی (عالیقاپو) در فاصلة کمی از
یکدیگر در یک سمت میدان نقشجهان (امام) طراحی و ساخته شدند .در بعضی از شهرها و پایتختهای بزرگ ،به دالیل
امنیتی و کارکردی ترجیح داده میشد که مسجد در فضایی بیرون از آرک ساخته شود و آرک حکومتی دارای محدودۀ
مشخص و در بسیاری موارد دارای حصار مستحکمی بود که فضای درون آن را محصور و قابلدفاع میکرد ،اما در این
حالت ،بهطور معمول مسجد کوچکی درون آرک نیز میساختند تا نمازهای جماعت ساکنان آرک ،در آن برگزار شود .این
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پدیده را برای نمونه میتوان در توپکاپی (سوزن ،)178 :1987 ،استانبول ،قلعة سرخ دهلی (تیلوتسون ،جی .اچ:1980 ،
 )156و تا حدودی در آرک تهران مشاهده کرد.

مسجدجامعوبازار
در بعضی از مواردی که کاخ و مسجد در کنار هم قرار داشتند ،بازار را نیز در کنار آنها میساختند؛ چنانکه گویا در کوفه
چنین بود .احمد بن ابییعقوب دربارۀ آن چنین نوشته است« :بازارها از قصر و مسجد تا سرای ولید تا قالئین تا سراهای
ثقیف و اشجع قرار داده شد و سایبانهایی از بوریا داشت ،تا دوران خالد بن عبداله قسری که بازارها را ساخت و برای هر
صنفی از بازرگانان سرایی و دربندی قرار داد» (احمد بن ابییعقوب .)90 :1356 ،در قرن هفتم هجری ،در پیرامون مسجد
عمر بن العاص در قاهره ،فضاهای تجاری و بازار شکل گرفته بود (محمد الکحالوی .)80 :1994 ،در قسمتی از حیاط
مسجد جامع دمشق ،بیتالمال که به آن قبهالخزانه هم میگفتند ،وجود داشت (الشهابی.)242 :1990 ،
وجود مسجد جامع بسیاری از شهرها در کنار بازار اصلی شهر ،نکتهای است که عموم پژوهشگران به آن اشاره کردهاند
(مرتضی78 :1995 ،؛ کونئو .)67 :1384 ،در شهر تنجیر نیز مشاهده میشود که مسجد جامع در نزدیکی ناحیة بازار و
همچنین در کنار راه اصلی قرار داشت که به یکی از دروازههای اصلی شهر منتهی میشد (اسلیومویس.)31 :2001 ،
در بعضی از شهرهای واقع در حاشیة دریای خزر نیز مساجد جامع در کنار بازار ساخته میشدند .مقدسی درمورد
استقرار جامع در کنار بازار آمل نوشته است« :بیمارستانی [آباد] یا دو جامع دارد که هریک رواقی دارد .جامع عتیق ،نهری
و درختهایی دارد و در کنار بازار است .جامع دیگر نیز نزدیک آن است» (مقدسی ،1361 ،ج .)526 :2
مقدسی دربارۀ شیراز نیز اشاره کرده که مسجد جامع در کنار بازار بوده است (مقدسی ،1361 ،ج  .)642 :2به بیان
اصطخری نیز جامع شهر بلخ در بازار قرار داشته است« :بلخ بارو دارد و ربض و مسجد آدینه درون شهر است و بازارها
گردبرگرد مسجد شهرست کی همیشه آبادان بودست» (اصطخری .)217 :1368 ،گویا در فرحآباد ساری که به دستور شاه
عباس اول در سال  1020هجری قمری ساخته شد ،میدان مستطیلشکلی وجود داشت که در شمال آن کاخ جهاننما ،در
جنوب آن مسجد جامع شهر یعنی مسجد کنونی فرحآباد و در دو طرف دیگر آن راستههای تجاری ،بازار و حمام قرار
داشته است (رضایی چراتی.)336 :1380 ،
در بسیاری از شهرهای بزرگ ،بهدلیل افزایش جمعیت و توسعة شهر یا در مواردی جابهجایی هسته و مرکز نخستین
شهر بهسبب عواملی مانند جنگ ،زلزله و سیل ،موقعیت مسجد جامع در مقایسه با سایر فضاها و عناصر مهم شهری مانند
بازار ،آرک و دروازهها جابهجا میشد؛ چنانکه مقدسی در قرن چهارم در گزارشش دربارۀ شهر مرو ،به این نکته اشاره کرده
است .قسمتی از متن او چنین است« :شهر کهنه بر تپهای است و مسجدی در میان آن است که در گذشته جامع بوده
است و پیرامونش چند خانه هست .نزدیک دروازۀ ربض ،ساختمانها و بازارچهای است و در بیرون شهر دو جامع هست؛
یکی نزدیک دروازه و دیگری در میان بخش صرافان» (مقدسی ،1361 ،ج .)454 :2
جابهجایی مرکز شهر و محل جامع قدیم در نسبت با عناصر و فضاهای مهم شهری پس از توسعة شهرهای بزرگ را
میتوان پدیدهای نسبتا معمول دانست که درمورد بسیاری از شهرهای متوسط و بزرگ روی میداد .در شماری از شهرها،
به دالیل گوناگون ممکن بود مسجد جامع در محلی دور از بازار شهر ساخته شود؛ چنانکه مسجد جامع ساوه از بازار آن
شهر دور بود (مقدسی ،1361 ،ج  .)585 :2مسجد جامع نایین نیز از بازار اصلی شهر دور است و بهنظر میرسد درپی
توسعة شهر از قرون چهارم هجری قمری به بعد ،بهعلت تغییر مسیر و راه اصلی شهر چنین شده بود
(سلطانزاده .)170 :1390 ،تغییر مرکز نخستین شهر و جابهجایی بازار و سایر فضاهای مهم شهری و حتی در مواردی
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دگرگونی در محل واحدهای مسکونی چنان بود که مسجد جامع در دورههای بعد از تحول ،در محلی تقریبا بیرون از بافت
شهری و در محیطی که خالی از فضاهای ساخته شده ،قرار میگرفت (فراهانی.)17 :1380 ،
در مواردی که مرکز شهر جابهجا نمیشد ،اما حاکم جدیدی میخواست بهعنوان انجام کار خیر یا برای ایجاد اعتبار و
منزلت برای خود ،مسجد جامع جدیدی بسازد ،بهناچار آن را در نزدیکی مرکز مهم شهر ،بازار و جامع پیشین شهر
میساخت؛ چنانکه مسجد نو شیراز در قرن هفتم هجری ،توسط سعد بن زنگی در نزدیکی مسجد عتیق و امتداد بازار
ساخته شد (ویلبر .)13 :1387 ،کریمخان زند نیز مسجد جامع وکیل را در کنار راستة بازار وکیل و در نزدیکی مرکز جدید
شهر و در امتداد راه اصلی شهر -که در راستای بازار قدیم و راه منتهی به جامع عتیق بود -بنا کرد .همین پدیده
کموبیش دربارۀ مسجد جامع جدید تهران که در دورۀ فتحعلیشاه ساخته شد ،دیده میشود؛ زیرا آن را با فاصلة کمی از
مسجد جامع عتیق و در امتداد راستة اصلی بازار ساختند.

جهگیری
نتی 
مطابق نتایج ،در شهرهای نخستین اسالمی ،با توجه به سادهگرایی در روش ادارۀ جامعه و نیز ساده و کوچکبودن
سازمان اداری حکومتی و توجه به اهداف آیینی ،تشکیالت و نهادهای اداری کوچک و محدود بودند و ترجیح داده میشد
که داراالماره در نزدیکی و در مواردی متصل به مسجد جامع ساخته شود؛ درحالیکه با توسعة شهرهای اسالمی و
همچنین گسترش نظام اداری ،بهتدریج فضای داراالماره در پایتختها و شهرهای بزرگ گسترش یافت و در بعضی از
مواردی که مخاطراتی از سوی نیروهای داخلی یا خارجی ممکن بود تهدیدی برای حکومت بهشمار آید ،این فضاها در
داخل آرک ساخته شدند و در بسیاری از این موارد ،مسجد جامع به دالیل امنیتی در بیرون آن ساخته شد .در بعضی از
شهرها در قرنهای میانه یا متأخر دوران اسالمی ،آرک نیز در فاصلهای دور از شهر ساخته میشد .البته این پدیده در
همهجا معمول نبود؛ چنانکه در ایران ،فضای آرک بهطور معمول درون شهر ساخته و با حصار و بارو از سایر قسمتهای
شهر جدا میشد .در بعضی موارد ،بهدلیل تغییر مسیر اصلی و محور شهر ممکن بود که مسجد جامع ،دور از بازار اصلی و
قدیمی شهر ساخته شود .موقعیت مسجد جامع نسبت به بافت شهری مجاور آن نیز همواره به یک صورت نبود؛ بلکه به
عوامل گوناگونی مانند سنتهای طراحی و نوع بافت شهری و ویژگیهای اقلیمی و محیطی بستگی داشت و بهاینترتیب،
در مواردی مسجد جامع ،در سطحی باالتر از بافت پیرامون آن یا بهصورت منفصل از بافت اطراف خود ساخته میشد.
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