دريافت مقاله93/11/07 :
پذيرش مقاله95/11/16 :

چکیده

مسجد جامع ساوه همانند مسجد جامع اصفهان و مسجد جامع اردستان دارای دورههای ساخت متنوعی در طول
تاریخ خود است .سؤال کلی تحقیق پیش رو بررسی دورههای تاریخیکالبدی ساخت مسجد جامع ساوه بهعنوان یکی
از موزههای تحوالت معماری ایرانی است .هدف از این تحقیق رفع ابهامات موجود دربارۀ دورههای مختلف ساخت
عناصر متنوع مسجد و ارائه پالنهای دورهبندی آن است .روش تحقیق استفاده شده در این مقاله روش تاریخی
است :دورهبندی تکیه بر تحلیل هندسی ،سازهای و تزئینات بنا دارد و گردآوری اطالعات آن مبتنی بر مطالعات
میدانی و کتابخانهای صورت گرفته است .معيارهاي استفاده شده در اين دورهبندی ،تکنيکهاي پوشش فضاها،
مصالح ،تاریخگذاری تزئينات ،تقدم و تأخر قرارگيري ساختار و ارتباط آنها با کفهاي قديمي و مطالعه تطبيقي با
ديگر بناهاي مشابه ميباشد .کالبد کنونی مسجد شامل صحنی ذوزنقه شکل ،شبستانهای جنوبی ،غربی و شرقی،
پایههای جرزهای شبستان شمالی ،گنبدخانه و ایوان جلوی آن در ضلع جنوبی ،ایوان رفیع غربی ،بنایی با پالن
چلیپایی در گوشۀ جنوبغربی ،منار شمالشرقی و محرابها و محراب نماهای متعدد است .نتیجۀ این تحقیق ارائۀ
دورهبندی تاریخی اثر به این شرح است .1 :قرن اول هجري تا شروع دوره سلجوقي (هستۀ اوليه) ،آثار بهجامانده از
اين دوره پايه جرزهای خشتي و خشتيچينهاي است؛  .2نيمۀ قرن پنجم تا اوايل قرن هفتم ،پايهگذاري منار مسجد
با کتيبهای به تاريخ  504هجري ،حذف دو ناو و احداث گنبدخانه و فضاي باز جلوي آن؛  .3قرن هفتم تا اوايل قرن
دهم ،ساخت ايواني رفيع در ضلع غربي؛  .4اوايل قرن دهم تا اواخر قاجار ،که در اين دوره معماران به مرمت سازههاي
قبلي پرداختهاند.

کلیدواژهها :دورهبندی تاریخی ،مسجد جامع ساوه ،معماری ایلخانی ،معماری سلجوقی
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مقدمه
برای پیداکردن تاریخ ساخت مسجد اولیه و همچنین تفکیک 
دورههای مختلف ساخت آن و نیز پیداکردن تاریخ دقیق ساخت
هر کدام از عناصر مسجد کاوشهای میدانی فراوانی در چند
دوره صورت گرفته است .در سال  1345شمسی توسط انجمن
آثار ملی ،از سال 1350تا  1357توسط پروفسور سنپائولزی از
دانشگاه فلورانس و پس از آن تا اواخر دهۀ هفتاد گروههای مختلفی
از جمله گروهی به سرپرستی محمد مهریار مسئولیت این امر را
به عهده داشتهاند؛ اما نتیجۀ مکتوب حاصل از این پیگردیها
فقط به صورت چهار مقاله از اسکندر مختاری طالقانی ،نادیه
ایمانی ،عادل فرهنگی و محمد مهریار و همکاران او در مجموعه
مقاالت اولین و دومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران
در ارگ بم به چاپ رسیده است که در هیچکدام از آنها به ارائه
دورهبندی کالبدی و تاریخی بنا پرداخته نشده است و باید
توجه کرد که بدون این دورهبندی و ارائه پالنهای مختلف
آن ،کالبد کنونی مسجد سرشار از در کنار هم قرارگیریهای
گنگ بین اجزا مختلف مسجد است .در این مقاله تالش بر این
است که دورههای مختلف ساخت در مسجد بر اساس مدارک 
ارائهشده تفکیک شوند.
امروز برای ادامه راه معماری ایرانی بهعنوان حلقهای از
زنجیر پیوستۀ معماری ایرانی ،شناخت آنچه بر آن گذشته و
تحوالت گوناگون آن در دورههای مختلف ،ما را در بازیافتن
حلقۀ آخر مدد میکند .این مسجد دارای دو ایوان ،یکی در ضلع
جنوبی و دیگری در ضلع شرقی است .از طرف دیگر ،مسجد
جامع ساوه بهدلیل دربرداشتن ساختارهای از دورههای مختلف
معماری ایرانی ،نمونهای موردتوجه است که ابهامات زمانی
بخشهای متعدد آن ،امکان درک صحیح از بنا را مخدوش
میکند .چه اینکه در صورت شناختنداشتن ،ممکن است
سیاستهای مرمتی مورد اتخاذ نیز با نابسامانیهایی روبهرو
شود .همچنین رجوع به تجربۀ دورهبندی مسجد جامع اصفهان
آشکار میکند که تعامل صحیح مخاطب و گردشگر با بنای
تاریخی ،فقط در پرتو ساماندهی نظام رسانش اطالعات به
او صورت میپذیرد که میتواند در شناسایی و به تبع احیای
جایگاه مسجد جامع ساوه سودمند باشد .ضمن آنکه باید در
نظر گرفت ،چنین مطالعاتی با بر هم نهی یافتههای قبلی ،سبب
تداوم جریان پژوهشی در باب این بناشده و مسیر مطالعات
آینده را نیز تثبیت و ممکن میکند .الزمبهذکر است که اوژون
گالدیری اولین کسی است که به مبحث دورهبندی کالبدی
بناهای مهم معماری ایرانی پرداخته و مفصلترین مطالعات
دورهبندی کالبدیتاریخی صورت گرفته در معماری ایرانی
را در مسجد جامع اصفهان انجام داده است.

روش تحقیق
دورهبندی بناهای تاریخی که چندین بار مورد کاوشهای
باستانشناسی قرارگرفتهاند ،نیاز به تلفیق همزمان مطالعات
کتابخانهای ،مطالعات میدانی و بررسی نمونههای موردی دارد.
در این مقاله برای دورهبندی ،تکیه بر بررسیهای میدانی و
تحلیل هندسی ،سازهای و تزئینات بناشده است.
در این راستا ابتدا کالبد کنونی مسجد بهصورت مختصر
تشریح میشود؛ سپس بخشهایی از مطالبی که دربارۀ مسجد
جامع ساوه در کتب تاریخی آورده شده و همچنین بانیان
و معماران مسجد بر اساس کتیبههای موجود در بنا ارائه
میگردد .قبل از بررسی دورههای مختلف مسجد برای دستیابی
به طرح فرضی اولیه مسجد ،تحلیلی در نظام پیمونبندی
مسجد ارائه میگردد که حاوی نتایجی در مورد شبستانهای
اولیه مسجد میباشد .البته الزم به ذکر است که از آنجا که
سیل شبستان شمالی مسجد را ویران کرده و جز پایههایی
از آن باقی نمانده و کاوشها در این ضلع نتایجی که هویت
این بخش از بنا را مشخص سازد ،به دست نمیدهد؛ بررسی
نظام تناسبات و همچنین دورهبندی در مورد سه شبستان
دیگر صورت گرفته است.
موقعیت مسجد در شهر ساوه
برای شناخت بهتر مسجد جامع ساوه باید آن را در مقایسه
با بافت قدیم شهر مورد شناسایی قرار داد .آنگاه شاید بتوان
دلیلی برای موقعیت خاص آن در حد نهایی بخش جنوبی
شهر بازجست و شمایی از وضع بنای اصلی و رابطۀ آن با
بناهای فرعی وابسته را ،که اینک در زیر باغهای انار و اراضی
زراعتی فقط شالودۀ آنها باقیمانده ،در ذهن مجسم کرد.
بافت قدیم شهر ساوه شامل بخشهای جنوبی و جنوبشرقی
شهر فعلی بوده و هسته مرکزی آن را ،شامل مسجد میدان
و چند آبانبار ،خیابان مسجد جامع به مسجد جامع پیوند
میدهد (موسوی .)16 :1355 ،وجود دو امامزاده  ،سید بشیر
و سیداسماعیل ،همچنین تپههای باستانی ،که سفالهای
مینایی منسوب به ساوه از آنها کاوش شده است ،در نزدیکی
مسجد جامع نشان از رونق این بخش از شهر در گذشته دارد؛
اما امروز با گسترش شهر به سمت شمال و غرب ،این بخش
از شهر متروک مانده و مسجد در حاشیه شهر قرار دارد.
کالبد کنونی بنا
بنای مسجد جامع ساوه در جنوبغربی و خارج از محدودۀ
شهر فعلی قرار دارد .بنا در حال حاضر دارای گنبدخانه و ایوان
جلوی آن در بخش جنوبی ،ایوان رفیع غربی ،شبستانهای

جنوبی ،غربی و شرقی و منارهای در گوشۀ شمالشرقی و خارج
از محدودۀ مسجد است .از شبستان شمالی مسجد فقط پایهها

مشخص نشده است .ورودی اصلی آن در ضلع غربی و دارای
ورودی دیگری در ضلع شمالی است .تزئینات مسجد بسیار
متنوع بوده و شامل گچبریهایی مربوط به دورههای مختلف
از جمله محرابها و محراب نماهای ایلخانی ،کاشیکاری روی
گنبد ،گچبری تخمهگذاری محراب صفوی گنبدخانه ،که از
نمونههای منحصربهفرد در ایران است ،تزئینات آجر مهری
دورۀ ایلخانی و صفوی در ایوان جنوبی و غربی و گنبدخانه
است .این مسجد «هم حال و هوای تاریخانه دامغان را دارد
و هم خصوصیات مسجد جامع اصفهان و قزوین و یزد را»
(موسوی .)14 :1355 ،در جهت سهولت در دریافت مکان
تصاویر ارائهشده در متن مقاله ،محورهای افقی و عمودی بر
روی پالن بنا ترسیمشده است و مکان هر تصویر با یک حرف
و یک عدد (بهعنوان مثال  )f8تعریف میشود.

تصویر  .1مقاطع بنا؛ خط برش بر روی پالن مشخصشده است( .شرکت مهندس مشاور هفت خشت پارس)

تصوير  .2تصویری سهبعدی از مسجد؛ اجزاء اصلی مسجد شامل :گنبدخانه
و ایوان جلوی آن در وسط؛ منار در جلو؛  ایوان غربی در سمت راست تصویر
(شرکت مهندس مشاور هفت خشت پارس)

تصویر  .3تصویر هوایی مسجد (اشمیت)312 :1936 ،
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ضلع دیگر حیاط مسجد و شبستانهای دیگر هنوز بهروشنی

«قدیمیترین کتیبۀ تاریخدار بنا که بر مناره جای دارد؛
مربوط به سال  504هجری قمری و حاوی نام محمد بن ملکشاه
است ... .محراب گچبری شده گنبدخانه دارای کتیبهای به
تاریخ  705هجری قمری است.
در انتهای کتیبه گچبری گنبدخانه نیز تاریخ  922هجری
قمری نقر شده است( ».فراهانی 34 :1380 ،و .)37
مؤلف گنجينۀ آثار قم ضمن اشاره به يک بيت شعر در
کتيبۀ ايوان غربي ،آن را حاوي مادۀ تاريخ احتمالي ساخت
ايوان دانسته:
اين ميمون بناي بي کموکاست  /عمل شاه وردی بناست
(فی ض قمی)124 :1350 ،؛ که از آن تاريخ  719ه.ق .به
دست ميآيد .در کتاب آثارالبالد و اخبارالبالد ،تأليف سال
 ،674به طاق عظيمي در سردر مسجد جامع ساوه اشارهشده
و آمده که در دو سوي اين سردر ،دو مناره بسيار بلند قرار
داشته است .مؤلف اين اثر افزوده است که «در وسط مسجد،
خزانهاي منسوب به وزير ابيطاهر خاتوني وجود داشته و
در آن ،کتابهاي معتبر و اشياي نادر و دستنوشتهها و
اسط رالبها و گويها نگهداري ميشده است( ».قزوینی،

دوفصلنامه علمی -پژوهشی مرمت و معماري ايران

و کفسازیهایی باقیمانده و دلیل انحراف آن نسبت به سه

پيشينۀ تاريخي مسجد جامع ساوه بر اساس کتیبهها
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« )157 :1366مؤلف معجم البلدان ،در قرن هفتم هجري
قمري ،ضمن اشاره به اين کتابخانه نوشته است که مغوالن
آن را آتش زدهاند( ».فرهنگی )380 :1374 ،از این بنا امروز
هیچ اثری در مسجد نیست :به جز سکویی در وسط حیاط
که شاید از بقایای بنای مذکور باشد.
نظام تناسبات و هندس ه حاکم بر بنا
براي بررسي نظام تناسبات و هندسه حاکم بر بنايي که
با گذر زمان دخل و تصرفات فراواني در آن صورت گرفته و
عناصر معماري با ابعاد و تناسبات جديد به عناصر قديمي
اضافهشده يا بر جاي آنها قرارگرفتهاند ،رجوع به وضع موجود
بنا نتيجهاي در پي نخواهد داشت؛ چراکه پس از شکلگيري
هستۀ اوليه ،هر عنصر جديدي که بر آن کالبد اضافه شود،
در آن نظام تناسبات اوليه بايد گنجانده شود؛ بنابراين در
قدم اول سعي شد نقشهاي از هسته اوليه بنا تهيه شود .پس
از تهيه نقشۀ مسجد اوليه شبکهاي متشکل از مربعهاي  cm
106/66*106/66که در معماري ايراني به گز معروف است
ساخته شد؛ اما اين شبکه با پالن مسجد اوليه همخوان نبود و
نشان ميداد که در ساخت مسجد اوليه از اين اندازه استفادهنشده
است .همين روند براي شبکهاي  53/33*53/33cmنيز که به
ا َ َرش معروف است و در واقع نظام خردتر گز است ،نيز دنبال
شد که آن هم نتيجهاي در پي نداشت .به همين دليل سعي

تصویر  .4پالن پيمونبندي (نگارنده)

شد تا با اندازهاي که با اندکي اغماض قابل تسري به همۀ بنا
باشد ،شبکهاي ساخته و بر بنا منطبق شود؛ برهمين اساس
براي هر کدام از دو ضلع جنوبي و غربي بهصورت مجزا ،عرض
جرزها  2Aو فاصله بين جرزها  3.5Aتعريف شد ،بنابراين
در ضلع جنوبي جمع همۀ جرزها و ناوها   68Aشد ،طول
کل ضلع جنوبي که در اين اندازهگيري استفاده شد هفتاد
متر و در ضلع غربي جمع جرزها و ناوها  51/5 Aاست و
طول کل اين ضلع  5/7متر است؛ بنابراين در ضلع جنوبي
 A=1.03و در ضلع غربي  A=1.02است .سپس ميانگين
اين دو عدد را گرفته و براي اينکه شبکۀ پيمون دقيقتر شود
آن را نصف کرده و در نهايت عدد  X=51.3سانتيمتر براي
ساخت شبکۀ پيمون حاصل شد که با کمي اغماض با بناي
اوليه مسجد تطابق دارد.
گام بعدي ،بررسي استفاده از تناسبات طالیی در بنا است.
«با اینکه تناسبات در نگاه نخست شاید به چشم بیننده نیاید،
ولی آن ساماندهی دیدگانی پدید آمده ،در یک رشته تجربیات
پیوسته ،میتواند پدیدآورندۀ حس زیبایی شود» (نقرهکار،
 .)189 :1389مستطيلي محاط در شش ضلعي که دارای طول
و عرض یک است« .استاد پیرنیا آن را تناسب طالیی
ایرانی مینامد ... .نمونۀ آن در تاالر بلند میانی کاخ کسری
در تیسفون یافت میشود » (نقرهکار .)196 :1389 ،اما در

دارد ،داراي تناسباتي متفاوت با ديگر ناوهاي مسجد است و

احتماالً از الحاقات دورههاي بعد باشد .البته براي دورهبندی

بنا بايد عالوه بر مطالعات کتابخانهای از کاوشهاي ميداني
نیز ،گمانهزنيهاي افقي و عمودي ،بهره برد.
معرفي دورههاي گوناگون تاريخي بنا و سير تحول
ساختاري آن
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تصویر  .5پالن تناسبات طالیی  (نگارنده)

شمال بخش غربي مسجد ناوي که بين دو محور  Dو  Eقرار
دوفصلنامه علمی -پژوهشی مرمت و معماري ايران

معماري ايراني از تناسبات ديگري هم بهعنوان تناسبات طالیی
استفاده ميشود که مستطيلي به طول و عرض یک است.
«از نمونههای نامآور کاربرد آن را میتوان در کاخهای تخت
جمشید ،بهویژه در کوشک آپادانا یافت( ».نقرهکار:1389 ،
 .)196همانند پيمونبندي ،استفاده از تناسبات طالیی در
بناي اوليه با دقت بااليي همراه نيست و به همان ترتيبي که
در قبل توضيح داده شد ،سازنده از اندازههايي استفاده کرده
که نزديک به ابعاد تناسبات طالیی هستند؛ البته نکتۀ جالب 
توجهی که ميتوان از انطباق تناسبات طالیی بر بنا استنباط
کرد ،دورههاي مختلف ساخت ،يا تقدم و تأخر تاريخي ساخت
بخشهاي مختلف بناست که با بررسيهاي انجامشده در
حوزههاي ديگر و تاریخگذاریهای پايهها و تزئينات تأييد
ميشود .ترتيب ساخت پيشنهادي بخشهاي مختلف بنا
بر اساس ترتيب شمارهها از یک تا چهار است :بخش یک 
هستند ،اما ناو
شامل پنج ناو است که داراي تناسبات
مياني آنها که ناو کناري گنبدخانه است و به ناو مقصوره
است؛ پس بدين شکل
معروف است داراي تناسبات
تقارن اين بخش کام ً
ال حفظ ميشود و ناو مرکزي آن نيز
داراي تناسباتي متفاوت با ناوهاي کناري است؛ بخش دو
دارند؛ بخش سه
شامل شش ناو است که همۀ تناسبات
هستند؛
شامل ن ُه ناو است که آنها هم داراي تناسبات

قسمت آخر داراي هفت ناو با تناسبات

است .در ضمن در

در راستای شناخت سیر تحول ،چهار دورۀ تاريخي براي
بنا پيشنهاد ميشود؛ البته هر کدام از دورههاي پيشنهادي،
خود به دورههاي ساخت محدودتري تقسيم ميشوند که تا
حد توان به آنها پرداخته ميشود .معيارهاي مورداستفاده در
اين دورهبندی تکنيکهاي پوشش فضاها و ساختار معماري،
مصالح استفاده شده ،تاریخگذاری تزئينات و تطابق آنها با
کالبد پشت آنها ،تقدم و تأخر قرارگيري ساختار و ارتباط آنها
با کفهاي قديمي و مطالعه تطبيقي با ديگر بناهاي مشابه
ميباشند .دورههاي تاريخي بنا:
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دورۀ اول (هستۀ اوليه) :قرن اول هجري تا شروع
دورۀ سلجوقي ،اواسط قرن پنجم
دورهبندی تاریخی کالبدی مسجد جامع ساوه
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دورۀ دوم :نيمه قرن پنجم تا اوايل قرن هفتم
دورۀ سوم :قرن هفتم تا اوايل قرن دهم
دورۀ چهارم :اوايل قرن دهم تا اواخر قاجار.
دورۀ اول (هسته اوليه) :قرن اول هجري تا شروع دورۀ
سلجوقي ،اواسط قرن پنجم
مسجد اولیه؛ «ساختوساز اولیه فضای عمومی مسجد از
شبستانهای طویلی تشکیلشده که بر پیرامون حیاط مرکزی
چهارگوشهای برپا بوده و به وسیلۀ بارویی خشتیچینهای از فضای
بیرون مسجد جدا میشده است( ».مهریار )767 :1374 ،جامع
ساوه مسجدی شبستانی و ساده ،متشکل از جرزها و تویزههای
خشتی بین آنها ،سه فرشانداز ،و طاق ضربی خشتی آهنگ
(که شبستان جنوبی ،شرقی و غربی را تشکیل میدهد) و حیاط
مرکزی و باروی پیرامون مسجد است .تویزههای خشتی بین
ستونهای مربوط به مسجد اولیه و باروی فعلی ،نشاندهندۀ
اصیلبودن بخشهایی از باروی موجود و دلیلی بر تغییرنکردن
مکان باروی مسجد در طول زمان است.
مسجد تاريخانه دامغان ،قرن دوم هجري قمري ،داراي
شبستان جنوبي در سه فرشانداز است و در سه جبهۀ ديگر
داراي يک رديف رواق است .مصالح مورداستفاده و کليت
طرح مسجد تاريخانه در شبستان جنوبي با مسجد جامع
ساوه مشابهت دارد (جرزهای خشتی ،ناوهایی با کشیدگی
عمود بر صحن در ضلع جنوبی ،فاصله جرزها از هم).
جرزها و تویزههای خشتی :آثار بهجامانده از اين دوره
پايۀ جرزهاي خشتي و خشتيچينهاي است .بقاياي جرزهاي
خشتي در بعضي نقاط تا نزديک پاکار طاق آهنگ آجري

تصوير  .6شبستان غربي ،بخش شمالي جرز ،F2
جرز خشتيچينهاي و تویزه خشتی (نگارنده)

جدید در ارتفاع  4/5متر قابلمشاهده است .عالوه بر جرزها،
تویزههاي خشتي که جرزها را به هم مرتبط ميکردند و در
طول هر ناو تعداد آنها از هر طرف سه عدد بود ،در بعضي نقاط
مسجد باقیماندهاند .در نقشۀ ارائهشده مربوط به اين دوره
جرزهاي شماره یک ،در بنا قابلمشاهده هستند .جرزهاي
شماره دو بر اساس نظام پيمونبندي مسجد جانمايي شدهاند و
قابلمشاهده نيستند .جرزهای شماره چهار نيز بر همان اساس
قبل جانمايي شدهاند و در دورههاي بعد با ساختوسازهای
جديد تخریبشدهاند .هستۀ خشتي جرزهاي شماره سه نيز
بهدليل پوستۀ آجري تعمیری مربوط به دورههای بعد که
دورادور آنها را فراگرفته قابلمشاهده نيست؛ عالوه بر اينکه
از نظر ابعاد (طول و عرض) این جرزها از ديگر جرزهاي
مسجد کوچکتر هستند.
کفها :یکی از راههای یافتن ارتباط و تقدم و تأخر
تاریخی کالبدهای موجود ،بررسی کفهای متعدد بنا و
یافتن نقطۀ اتصال آنها با جرزها است .در اکتشافات گذشته 
کفهای متعددی کشف شد که در دورهبندی بخشهای
مختلف بنا تأثیر فراوانی داشت؛ البته کفهای پیداشده
در حفاری با پوشش جدید مسجد پوشانده شدند و امروزه
مشاهدهپذیر نیستند .بهعنوان مثال بخشی از توضیحات
مهندس مهریار در حفاری برای یافتن کفهای دورههای
مختلف بنا آورده میشود؛ «يکي از دورههاي تعميراتي
عمده و تحوالت فراگير در همۀ سطح بناي اوليه ،پيدايش
کف گچي ضخيمي است به کلفتي  2تا  2/5سانتيمتر که
اغلب بر روي يک اليه زيرسازي گلي با ضخامت حدود دو
سانتيمتر فرش شده است .در اغلب نقاط فضاي شبستان
جنوبي و برخي نقاط در شبستان غربي مسجد آثاري از

تصوير  .7شبستان جنوبي ،بخش شرقي جرز ، L12خشتهاي  40*40در پايه 
جرز (نگارنده)
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اين کف برجا مانده که خود فرصت مغتنمي براي شناسایی
مسجد است( ».همان.)762 :
تزئینات :مهمترین تزئین قابلمشاهدۀ مسجد اوليه نوعي
فتیله سازی گچي ،با نقشهایی به رنگ الجوردی و قرمز،
در نماي تويزههاي بين جرزها است« .در نماي غربي ]جرز
 [K16در حد تراز پاکار تویزه ،فتیله سازی گچيای که با
بهوجودآوردن قابي مستطيل شکل تویزههاي باربر را در کادري
قرار داده است و در تراز پاکار با يک پیش نشینی ،چفتي به
پهناي  10سانتيمتر را ايجاد نموده و در امتداد لبه ستون خود
را به کف ميرسانده است ،نماي گچي بناي خشتيچينهاي
اوليه ،قبل از حضور پوستههاي آجري استحفاظي ،است».
(فرهنگی .)4 :1370 ،این تزئین در چند جای مسجد یافته
شد و شاهدی برای تعیین هستۀ اولیۀ مسجد بود .نکتۀ مهم
اینکه بر روی این الیۀ گچی ردیفی از آجرهای تقویتکننده
سازه مربوط به دورۀ سلجوقی ،که مورد آزمایش قرارگرفته
و تاریخگذاری شده است ،قرار دارد؛ بنابراین این الیه مسلماً

مربوط به دورۀ اول ساختوساز در مسجد است.
 :1ستونهای خشتی موجود.
 .2بر اساس نظام پیمون مسجد جانمایی شدهاند و
قابلمشاهده نیستند.
 .3با نمای آجری پوشانده شدهاند.
 .4ستونهای تخریبشده در ساختوسازهای دورههای بعد.
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تصویر  .8بخشی از کف ذکرشده در متن باال در تصویر مشخص است( .فرهنگی)

تصویر  .9نقشه دورۀ اول؛ باروی پیرامونی مسجد با رنگ مشکی تیره مشخصشده است(  .نگارنده)

دورۀ دوم :نيمۀ قرن پنجم تا اوايل قرن هفتم
دورهبندی تاریخی کالبدی مسجد جامع ساوه
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در اين دوره اقدامات مهمي در مسجد جامع ساوه صورت گرفت
 .1پايه گذاري منار مسجد که داراي کتيبهاي به تاريخ
 504هجري است« .مناره مسجد جامع ساوه یکی از زیباترین
تک منارههای دوره سلجوقی است( ».موسوی)18 :1355 ،
از آثار مشابه آن میتوان به منار تاریخانه دامغان اشاره کرد.
 .2حذف دو ناو میانی شبستان جنوبی (حذف جرزهای
محور  )9و تقویت جرزهای اطراف با دیوارهای آجری و
احداث گنبدخانه در پالنی به شکل مستطیل (گنبدی با
فرم نیم بیضی یا کمبیزه) و فضاي باز جلوي آن (که بعدها
مسقف شد) .کاوشهای انجامشده در گنبدخانه و یافتن پایه
جرزهای حذفشده برای احداث گنبدخانه دورۀ چهارم در
بخش جنوبی گنبدخانه و عقبنشینی کمسابقه دیوار قبله
در بخش گنبدخانه برای احداث گنبدخانهای با پالن مربع
به جای پالن مستطیل (رجوع به تصویر  20و توجه به دیوار
قبله در بخش گنبدخانه) از جمله دالیل کمبیزهبودن گنبد
دورۀ دوم است .نکتۀ مهم اینکه یافتن تزئینات مربوط به دوره
سلجوقی در پشت سه جبهۀ گنبدخانه ،غیر از جبهۀ جنوبی
حدود گنبدخانه در این سه ضلع را قطعی میکند و دلیلی بر
احداث دیوار جنوبی گنبدخانه در دورۀ بعد از سلجوقی است.
 .3تقويت جرزهای خشتي و تویزههاي بين آنها با آجر
تزئینات سه ناو میانی شبستان غربی؛ اول کتيبه که حدود
هشتاد سانتیمتر عرض دارد .موجود در داخل جرز روي
طاق جنوبي ايوان غربي در محل حفاریشده با نقاشي به
رنگ الجوردي (البته این کتیبه امروزه به دلیل مرمتهای
دورههای بعد قابلمشاهده نیست) .کل بخشهای باقیمانده
این تزئين نقاشي بر روي گچ در پاکار طاقهاي خشتي ناوها
در ارتفاع بين  3/60تا  4/50متر در پشت ايوان قرار دارد.
بخشهايي از اين تزئينات در ايوان غربي بين عناصر خشتي

اوليه و ديوار ،در ضلع شمالي جرزهاي محور  Iدر راهرويي
که در ارتفاع چهار متري برپاشده (براي ساخت ايوان در
کنار آنها) ،بخشي نيز در همان تراز و آنطرف ايوان؛ يعني
ضلع جنوبي جرزهاي محور  .Fبخشي ديگر نيز در ضلع
شرقي باروي خشتي محور یک .بخش موجود تزئينات که
در ضلع شمالي محور  Iبين دو محور سه و چهار قرار دارد
حاوي کلماتي از آیه  25سوره يونس است .اگر با همين
مقياسي که اين کلمات نوشتهشده ،طول از اول سوره تا
اين کلمات را به طور تقريبي محاسبه کنيم ،برابر با خطوط
ضخیمی ميشود که در پالن بعد ،در ضلع غربي با خط ضخیم
مشخصشده است؛ يعني کتيبه بايد از ضلع جنوبي جرز F4
شروع ميشده و به سمت بارو ادامه پیدا کند ،پس از آن کل
ناو را پوشش دهد؛ سپس ادامه آن از جرز  G4شروع شود
و به همين ترتيب کل فضاي داخلي اين ناو را نيز پوشش
دهد  .به همين صورت کل فضاي داخلي ناو بعدي نيز با اين
تزئينات پوشش داده ميشود .شواهد موجود فقط حضور
اين تزئينات در اين سه ناو را تا حدودي اثبات ميکند و
دربارۀ اين نوع تزئين در پاکار بقيۀ ناوها اطالعي در دست
نيست .در این کتیبه باالي کلمات کتیبه اندکي خميده
است و انتهاي حروف قائم مثل الف و الم و کاف به تزئينات
اسليميدار ختم میشود ،این رسمالخط که به کوفي مشجر
معروف است در قرن ششم ه.ق؛ «سبک خط این قسمت
متعلق به دوره سلجوقی است( ».مختاری طالقانی:1374 ،
 .)182با تفاوت مختصري در بناهاي مختلف مانند کتیبه
کوفي محراب سنگي بقعۀ خواجه اتابک کرمان ديده ميشود.
 .4اجراي سه محراب نمای گچبری با تزئينات رنگي بر روي
آنها در ضلع شمالي سه جرز  M13 ،L6و  .M14نمونههای
مشابه آن را در محرابهای مسجد اردستان ،زواره و گنبد
علویان همدان مربوط به قرن ششم میتوان یافت.

تصوير  .10تقويت تویزه خشتي تصوير  .11محراب نمای گچبری بر
(محور  ،Kبين  3و  )4به وسيله  روي تقويت جرز خشتي توسط آجر
آجر در دورۀ سلجوقي (مرندينژاد) در دورۀ سلجوقي (نگارنده)

تصوير  .12تزئينات مربوط به محور  Dکه در موزۀ مسجد نگهداری میشود
(نگارنده)

شهر ساوه و مسجد جامع آن در حملۀ مغول لطمات بسياري
ديد و تقريباً سقف همۀ ناوهای مسجد ويران شد« .شهر بنا بر
گفتۀ یاقوت حموی بهصورت تخریبشده ،سوخته و قتلعام
شده بهتصویر کشیده میشود ،کفار ترک تاتار شهر را ویران
کردند ،تمام موجودات را از دم تیغ گذراندند و احدی را زنده
نگذاشتند( ».فرهنگی )384 :1374 ،پس از آنکه مغوالن
تصميم گرفتند اعمال ويرانگرانه خود را جبران کنند ،مسجد
جامع ساوه يکي از مکانهايي بود که موردتوجه ایلخانان مغول

تصویر  .13نقشه دورۀ دوم (نگارنده)
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 .5در ضلع شمالي شبستان شرقي در محور  ،Dاز تيزه
تا کف دو طاق خشتي اول و دوم نزديک به صحن کام ً
ال پر
شد و نماي شمالي اين محور از محورهاي چهارده تا شانزده
با تزئينات گچبری و محرابي عظيم پوشانده شد .مشابه این
تزئینات را در محراب مربوط به اوایل قرن ششم هجری رباط
شرف خراسان میتوان دید( .تصویر )12

قرار گرفت .از جمله اعمال ساختماني در اين دوره ميتوان
به موارد زير اشاره کرد:
« .1تبلور تعمیرات وسیع قرن هشتم مسجد جامع ساوه
در ذهن متولیان و سازندگان و تعمیرکنندگان بهصورت
عنصر معماری برجستهای که شاخص تعمیرات است؛ نظیر
ایوان غربی تجلییافته و به اجرا درآمده است( ».همان)386 :
ساخت ايواني رفيع به دهانۀ یازده متر در ضلع غربي مسجد
که براي برپايي آن سه ناو میانی ،که در دورۀ قبل با کتیبه
تزئین شده بودند ،تخريب شد .ساخت این ايوان منفرد در
ضلع غربي مسجد جامع ساوه از نمونههاي نادر در ايران است
و هنوز دليل موجهي براي آن پيدا نشده است .سازۀ ايوان
متشکل از سه تويزه و دو طاق بين آنها است .اشکال چنين
سازهاي نيروي رانشي در جلو (سينه) و عقب (اسپر) ايوان
است که در همين بنا هم باعث تخريب تويزه و طاق عقبي و
تويزه جلويي شد و در دورههاي بعد مرمت شده است.
 .2نماسازي جرزهای خشتی در جبهههاي رو به صحن
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شبستانها با آجر و تزئین آنها با آجر مهری و گچبری لچکیهای
طاقنماها.
 .3نماسازي ايوان شمال گنبدخانه ضلع جنوبي با آجر.
 .4حذف دو ناو گوشۀ جنوبشرقی و ساخت بنایی با سقف
طاق و تویزه با دهنهای به اندازۀ عرض دو ناو و جرز بین آنها
 .5ساخت محراب گچی در دیوار قبلۀ بین محور یازده
و دوازده که دارای تاریخ  705ه.ق( .دوره ایلخانی) است.
دور ه چهارم :اوايل قرن  10ه.ق .تا اواسط قرن  13ه.ق.
مهمترین کارهاي انجامشده در اين دوره در اوايل دوره 
صفويه صورت گرفته است .البته در اين دوره تحول سازهاي
مهمي در بنا رخ نداده و معماران اين دوره در اين بنا فقط
کاستيها و اشکاالت سازههاي قبلي را برطرف و مرمت و
پس از آن تزئین کردهاند.
 .1تنها کار ساختماني این دوره که در ديگر مساجد ايران
نظير آن را نديدهايم ،ساخت بنايي با پالن چليپايي در گوشه 

تصوير  .14نماسازي رو به صحن در دورۀ ايلخاني،
گچبری لچکی طاقنماها (نگارنده)

جنوب غربي است .براي ساخت اين بنا چهار جرز ،L4 ،L3
 M3و  M4حذف شدند و گنبدي تک پوسته بر روي فضاي
مربع حاصلشده ساخته شد .هدف از ساخت اين بنا نيز بهطور
دقيق مشخص نيست؛ و فقط از طريق دو درب در اضالع
شمالي و شرقي با شبستانهاي اطراف خود ارتباط دارد.
 .2عالوه بر آن اصالحاتي در ايوان غربي صورت گرفت؛ از
آنجا که «ایوان ،در مقابل زمینلرزه در جهت عمود بر محور
تویزهها آسیبپذیر است» (ایمانی .)569 :1378 ،مرمتگر قرن
 10ه.ق .به جای تويزه انتهايي و طاق متصل به آن ،نیم گنبدی
(کانهپوش) احداث کرد .همچنین بهعنوان تزئین سرتاسر نماي
داخلي ايوان با اندودي از گچ پوشانده شد و بر روي آن رنگ
زرد زده شد؛ عالوه بر آن سطح داخلي نیم گنبد نيز با مقرنس
پوشانده شد که البته بخشهای بسیار کوچکی از آن باقی است.
 .3از ديگر کارهاي ساختماني مهم اين دوره برپايي مجدد
گنبدخانهاي ،از نوع دو پوش گسسته که دوازده عدد خشخاشي

تصوير  .15مقطع طولی ایوان غربی؛ برداشت شده توسط انستیتو مرمت آثار باستانی در سال
 .1351طاق و تویزه مربوط به دورۀ ایلخانی که در دورۀ بعد به دلیل  نداشتن مقاومت کافی
در مقابل رانشی به سمت انتهای ایوان تخریب و با نیم گنبد جایگزین شد ،در تصویر با خط
چین مشخص است( .آرشیو مونوگرافی دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی)

تصاویر  16و  .17دو نمونه از تزئینات آجر مهری مربوط به دورۀ ایلخانی که در بخشهایی باالیی آنها کتیبههای گچبری ایلخانی وجود دارد( .آرشیو
شرکت هفت خشت)
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تصویر  .18نقشه دورۀ سوم  ( .نگارنده)

تصوير  .19بخشي از تزئينات تخمه گذاری در محراب گنبدخانه دورۀ صفوي( .نگارنده)

تصوير  .20مقرنس ايوان ورودي گنبدخانه و قسمت
انتهایی کتیبه مربوط به دورۀ صفوي که دارای عبارت
«تاریخها تلک هذا آیه اهلل ،کتبه العبد الغریب اهلل»
مشخصکنندۀ تاریخ  1062به احتساب حروف ابجد
است( .مرندینژاد)
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ارتباط بين دو پوسته را برقرار ميکند ،با پالني مربع به جاي
گنبدخانه قديمي ،که پالني مستطيل داشت ،است .برای
تبدیل مستطیل زمینۀ گنبد به مربع ،از آنجا که دو ضلع به
ناوهای شبستان و یک ضلع به ایوان محدود میشد ،ضلع
چهارم (باروی اطراف بنا در جنوب) در بخش گنبدخانه
تخریب و کمی عقبتر بازسازی شد.
 .4تخمه گذاری« ،تزيينات نقاشي گل و بتهاي بسيار
ظريف که قب ً
ال طرحهاي آن روي اليۀ گچ کنده و بعد به
وسیله مخلوطي از رنگ و گچ  ...نرم عسلي پر ميشود».
(آقاجانی .)86 :1359 ،دلیل نامگذاری این روش را چنین
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تصویر  .21نقشه دورۀ چهارم  (نگارنده)

تصویر  .22نقشههاي دورههاي اول تا چهارم  (نگارنده)

میتوان شرح داد؛ «واژه تخمِه در طراحي سنتي ايراني به
قطعات و بخشهاي کوچکي از نقش که در دل قطعات و
بخشهاي بزرگتر جاي ميگيرند ،گفته میشود( ».ماهر
النقش .)34 :۱۳۶۱ ،نقش بررسی این تزئینات در این مقاله،
دورۀ زمانی خاصی است که از آنها استفاده میشد؛ «رونق
تزيينات ُم َع َرق گچي در تزيينات معماري ايران متعلق اوایل
دورۀ صفویه است» (صالحی و دیگران .)66 :1389 ،اجرای
تزئینات تخمه گذاری در کل فضای گنبدخانه بهخصوص
محراب که دارای کتیبهای به تاریخ  922ه.ق .است و وفور
آن در بخش گنبدخانه و قوت اجرای آنها مهمترین دلیل

با بررسی دورههای مختلف ساخت مسجد ،ابهامات وضعیت کنونی (ایوانی رفیع غربی بدون قرینهای در شرق،
تکمنار شمالشرقی ،ورودیهای مسجد و تزئینات دورههای مختلف) برطرف شد .نقشههای چهارگانه زیر نمایشگر
تحوالت سازهای ،معماری و تزئینات مسجد جامع ساوه که به این صورت قابلشرح است .1 :سادگی طرح شبستانی
مسجد اولیه ،خشت بهعنوان مصالح اصلی ،بدون تزئیناتی خاص و سازهای بدون بلندپروازی در دوره اول (اوايل قرن
اول ه.ق .تا اواسط قرن پنجم ه.ق).؛  .2تزئینات کتیبههای نقاشی بر روی گچ و گنبدی کوچک در ضلع جنوبی و
منارهای عظیم در ضلع شمال شرقی در دورۀ دوم (نيمه قرن پنجم ه.ق .تا اوايل قرن هفتم ه.ق).؛  .3ایوان رفیع غربی
و حذف و جایگزینی برخی ناوها و جرزهای آنها با سیستمهای سازهای پیشرفتهتر (تاق و تویزه آجری) در دوره سوم
(قرن هفتم ه.ق .تا اوايل قرن دهم ه.ق).؛  .4برپایی مجدد گنبدخانه جنوبی با ساختاری دو پوسته ،ساخت نیم گنبد
در بخش انتهایی ایوان رفیع غربی و جلوی گنبدخانه جنوبی ،برای بهبود کارکرد سازهای و جلوگیری از رانشهای
احتمالی (در برابر زلزله یا هر نیروی مخرب دیگری) ،و تزئینات پیچیده و منحصربهفرد تخمه گذاری و درک استحکام
و استفاده از سازهای با پالن چلیپایی در دوره چهارم (اوايل قرن دهم ه.ق .تا نیمه قرن سيزدهم ه.ق.).
مطالعات آینده :نتیجۀ بنیادی مهمی که از این بررسی حاصل میشود و میتوان از آن بهعنوان فرضیهای برای
مطالعات گسترده دیگر استفاده کرد ،رمز ماندگاری آثار معماری ایرانی در طول قرنها است .بناهایی که عرصه
عرضه جدیدترین پیشرفتهای معماری ایرانی در زمان خود بودهاند و با اهدا بخشهایی جزئی از کالبد خود راه را
برای ساخت عنصری نو فراهم کردهاند ،ادامه حیات خویش را تضمین میکردند؛ بنابراین راه تضمین حیات این آثار
حفاظت صرف نیست؛ بلکه تالش برای پویایی کالبدی آنهاست.
سپاسگزاری
این مقاله از پروژه تحقیقاتی «طرح جامع ساماندهی مسجد جامع ساوه» که در «شرکت مهندسی مشاور هفت خشت
پارس» انجام شد ،استخراجشده است .با قدردانی از زحمات همکاران طرح آقایان حسن قادر ،مهدی پاکنژاد ،سعید خودداری
نائینی ،پوریا عباسی ،سید محمد صفوی و راهنمایی آقای دکتر اکبر زرگر و مهندس عادل فرهنگی و محسن اکبرزاده.
منابع و مآخذ
	-آقاجاني اصفهاني ،حسين .)1359( .تعميرات نقاشي .اثر.71-90  ،)1 ( .
	-ایمانی ،نادیه .)1378( .تحلیل ساختار قوس ایوان غربی مسجد جامع ساوه .مجموعه مقاالت دومین کنگر ه تاریخ
معماری و شهرسازی ایران ،تهران :میراث فرهنگی کشور 567 ،تا .601

سال هفتم ،شماره سيزدهم ،بهار و تابستان 1396

نتیجهگیری

دوفصلنامه علمی -پژوهشی مرمت و معماري ايران

قابلارائه برای صفویبودن گنبد موجود است؛ چراکه مسلماً
ساختار معماری مقدم بر تزئینات است.
 .5سطوح داخلي گنبدخانه تا تراز شروع چپيرهسازي
به گچبریهای نفيسي مزين شد و بر فراز فضاي باز جلوي
گنبدخانه نيز ايواني مسقف برپا شد .سطح داخلي نیم گنبد
ايوان نيز به مقرنسي آجري مزين گشت .در پي انجام اين
عمليات سطح داخلي ايوان ،دستخوش نماسازيهایي نظير
آنچه در ايوان غربی اتفاق افتاد ،شد و کتيبهاي با کاشي معرق

به عرض  95سانتيمتر سرتاسر سه جبهه جنوبي ،غربي و
شرقي ايوان را در ارتفاعي حدود  4/80متر پوشاند« .گرچه
ایوان جنوبی تزئینات صفوی دارد و کتیبه آن  1062ه.ق.
ذکرشده است ،اما بعید نیست که این ایوان نیز همزمان با
ایوان غربی بناشده باشد» (موسوی.)19 :1355 ،
 .6در دورۀ قاجار نیز ازاره کاشی گنبدخانه با کاشیهای
شش ضلعی ،مشابه با ازاره قرن  10ه.ق .مرمت گردید و ایوان
جنوبی نیز دارای ازاره کاشی شد.
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Study of Historical and constructional evolution of

SAVE JAME mosque
Sajad Moazen*

Abstract
The SAVEH JAME mosque, like Isfahan’s and Ardestan’s Jame, was erected at different periods.
Consideration of these constructions provides a lot of information about Iranian architecture
evolution. Therefore, scholars analyze and separate the historical and physical periods in these
buildings to understand Iranian architecture and the process of conversions correctly, based on
historical method. Main four historical terms are suggested for SAVEH JAME mosque. This
category is based on some criteria like techniques of architectural structure and covering, materials,
date of ornaments and coincidence with the behind structure, precedence and subsequence of
fabrics and relation between them and old floors, comparative analysis with similar construction.
Today, some important parts of the mosque that is retained consist in the trapezoid yard (Sahn),
southern Shabestan, western and eastern Shabestan with adobe columns and arc between them,
Ahang arc, columns of northern Shabestan, rotunda and its forward Ivan, high western Ivan,
construction with cross plan in southwest, the northeast minaret and various Mehrab and other
decorations like Mehrab. Physical aspects of the mosque are vague at first glance. Western Ivan,
singular northeast minaret, entrances, ornaments of different terms are constituents without any
relation with each other. This paper seeks to clarify the vague points by considering duration
of mosque construction in different terms. Historical terms of mosque: 1. first term (primary
mosque) (first Hegira century till the middle of fifth century) some adobe columns and some
columns which are made from the combination of adobe and mud are remained from this duration.
Moreover, there are some adobe arcs that connect these columns to each other. 2. Second term
(the middle of fifth Hegira century till early in the seventh century) in this term, especially during
Malekshah kingdom, some important parts of Saveh mosque were completed. The foundation
of the minaret was built. In addition, two Navs were omitted, then rotunda and its forward Ivan
were constructed, adobe columns and arcs between them were invigorated by brick and some
decorative elements were built of plaster on three northern columns in southern Shabestan. 3.
Third term (seventh Hegira century till early in the tenth century) three Navs were removed and
a high Ivan is constructed about 11 meters in length. Furthermore, some main inner elevations
were ornamented by brick. 4. Fourth term (early in the tenth Hegira century till the middle of
thirteen century) in this term, the general structure of mosque did not change a lot. Some parts of
construction (with structural problems) have been repaired. A cross plan, building was constructed
in the southwest corner. Beside last arc (Tavizeh) and the next arch after it were omitted in west
Ivan and a half dome was constructed there. A new tow-layered domed construction with square
plan was constructed instead of an old domed construction with rectangular plan.
Key words: Historical Chronology, Ilkhanate Architecture, Saveh Jame Mosque, Seljuk
Architecture.
*

Ph.D. Candidate in “Conservation of Historical Monuments and Sites” Art University of Isfahan, Iran.

