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سـال دهم، شماره 20، پاییز و زمستان 1400
صـاحب امـتیاز: دانــــــشگاه كـاشـــان
مـدیر مسـئول: دكتر علـي عـمرانـي پـور
ســردبیر: دكـتر غالمحــسین معــماریان
مـدیـر داخــلي: دكـــتر بابــك عالـــمي

درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ایران طي نامه شماره 161676 مورخ 1390/08/21 دبیرخانه كمیسیون نشریات علمي كشور،  
وزارت علوم،  تحقیقات و فناوري ابالغ گردیده است.

پروانه انتشار این نشریه به شماره 90/23030 مورخ 91/9/7 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر شده است.
این نشریه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه الزهرا )س(، 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه شهید رجایي و پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي است.
نشریه مطالعات معماري ایران در پایگاه استنادي علوم كشورهاي اسالمي )ISC(، پایگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(، پایگاه مجالت 

تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطالعات نشریات كشور )magiran.com( نمایه مي شود.
تصاویر بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نویسنده آن مقاله است.

)نسخه الكترونیكی مقاله های این مجله، با تصاویر رنگی در تارنمای نشریه قابل دریافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانشكده معمــاري و هنــر، دانشگاه كاشـان

عكـس روی جلـــد: محمد موحدنژاد                                    ویـراستار ادبي فـارسي: معصـومه عـدالـت پور
)شبـستان مسـجد جـامع اصــفهان(                                 ویــراستار انــگلیسی: غــزل نـفیسه تابـنده                                        
همكار اجرایی: نغمه اسدی چیمه                                                   دورنـگـار:  031-55913132
نشاني دفتر نشریه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشكده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir            :پـایگاه اینترنتي                                        j.ir.arch.s@gmail.com     :رایـانــامـه

شـاپـا:  2252-0635           

)RICeST( ناشر:   مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 
انتشارات: 36468452-071             نمابر: 071-36468352

این نشریه در »ایران ژورنال« نظام نمایه سازی مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری )RICeST( به نشانی
http://ricest.ac.ir  و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( به نشانیhttp://isc.gov.ir  نمایه می شود.

الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــیب  تحــریــریــه  هــیـــــئت 
دكتـــر ایـــرج اعتصام. اســـتاد دانشـــگاه آزاد اســـالمي. واحـــد علـــوم و تحقیقات
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  اكبـــری.  عبـــاس  دكتـــر 
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  جیحانـــی.  حمیدرضـــا  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پیـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حیـــدری.  شـــاهین  دكتـــر 
دكتر محمدصادق طاهر طلوع دل. دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
ـــر ـــه قط ـــن خلیف ـــد ب ـــگاه حم ـــتاد دانش ـــوف. اس ـــد الرئ ـــی عب ـــر عل دكت
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  عمرانی پـــور.  علـــی  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  اســـتاد  كالنتـــري.  حســـین  دكتـــر 
ـــران ـــت ای ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــرادي. اس ـــد م ـــر محم ـــر اصغ دكت
ـــران ـــت ای ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــان. اس ـــین معماری ـــر غالمحس دكت
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نیـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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كاشي هاي  هفت رنگ مزار در زيارتگاه هاي سلطان عطابخش و سلطان اميراحمد كاشان )سدة دهم 
تا سيزدهم ه. ق(

محمدرضا غیاثیان/ محمد مشهدي نوش آبادي
بررسی آرايه های آجری خانه های تاريخی بهبهان در دورة پهلوی

زینب مشهور
مساجد جامع شهر كرمان؛ شناسايی و تبيين جايگاه شهري و تاريخی

ذات اهلل نیك زاد
مقايسة عملكرد حرارتي شگردهاي اقليمي ُدرَچه، ُكلَک و خارُخنَه در دورة گرم سال در مسكن بومي 

منطقة سيستان
محمدعلي سرگزي/ منصوره طاهباز/ اكبر حاج ابراهیم زرگر

سنجش عملكرد عناصر اقليمی خانه های سنتی بافت تاريخی شيراز با رويكرد آسايش حرارتی؛ 
مورد پژوهی: ايوان

جمشید كریم زاده/ جمال الدین مهدی نژاد درزی/ باقر كریمی
ارزيابی ميزان خالقيت و موفقيت تحصيلی دانشجويان معماری دانشگاه تهران از منظر ربع های 

چهارگانة مغزی ند هرمان
فؤاد خّرمی/ سید امیرسعید محمودی/ مصطفی مختاباد

تحليل فناور ی ساخت بنای سد تاريخی ُكريت طبس
امیرحسین صادق پور

مطالعة تطبيقي ريخت شناختي بافت شهري بيرجند از منظر تقاضاي انرژي
مصطفي حسیني/ محمود شكوهي/ فرشاد نصراللهي

مطالعة تطبيقی النة موريانه و مجموعة زيرزمينی نوش آباد
بابك عالمی

شاخص های به كارگيری ظرفيت ميراث فرهنگی برای توسعة پايدار اقتصاد محلی
سارا تیمورتاش/ پیروز حناچی/ محمدحسن طالبیان

واكاوی مؤلفه های مؤثر بر طبقه بندی آثار ميراث معماری بر اساس رويكردها و سياست های حفاظت 
در كشورهای اروپا

ساشا ریاحی مقدم/ محمدحسن طالبیان/ اصغر محمدمرادی
يک مدل نظري براي مطالعة روابط همسايگي در محيط هاي مسكوني 

رضا سّرعلي/ شهرام پوردیهیمي
راهنمای تدوين و ارسال مقاله  

بخش انگليسی
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علمی پژوهشی

z.nikzad@richt.ir ،مربی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری *

مساجد جامع شهر كرمان؛ شناسايی و تبيين جايگاه شهري و 
تاريخی

ذات اهلل نیك زاد*

چكيده
مساجد جامع در شهرهای قدیم ایران از اندام های مهم و اثرگذار به  حساب می آمدند و همگام با تحوالت تاریخی 
شهر متحول می شدند. بنابراین انتظار بر این است كه در شهر كرمان نیز چنین فرایندی روی داده باشد. مسجدجامع 
مظفری كرمان، بنایی نوبنیاد از سدۀ هشتم هجری قمری است كه امروزه به خوبی شناخته شده است. این بنا در حدود 
شرقی شهر قدیم قرار دارد و از زمان بنیان نمازجمعه در آن برگزار می شد. از وضع مسجدجامع پیش از این سده آگاهی 
واضحی ارائه نشده است. هدف از این پژوهش، فهم پیشینه و جایگاه مسجدجامع در شهر كرمان در ارتباط با مسائل 
شهر و معماری در اعصار گوناگون است. با طرح این پرسش كه پیشینۀ نهاد مسجدجامع در شهر كرمان چیست و از چه 
جایگاهی در شهر برخوردار بوده است؟ از آنجا كه این پژوهش به موضوعی از گذشته و روزگاران تاریخی می پردازد و با 
شرح و تحلیل داده های دست اول تاریخی و جست وجوی شواهد مربوط به آن می توان به پاسخ پرسش و تبیین موضوع 
دست زد، پژوهش به روش »تفسیری تاریخی« پی گرفته می شود. با اینكه منابع تاریخی در بازگویی رویدادهای پس از 
اسالم شهر كرمان ساكت نبوده و به ویژه تاریخ نامه های محلی چندی نوشته شده، در باب مسجدجامع شهر به سكوت 
یا اختصار بسنده كرده اند. نتیجۀ این پژوهش نشان از وجود دست كم بنیاد چهار بنای مسجدجامع در شهر كرمان از 
سدۀ نخستین هجری قمری تا میانۀ سدۀ هشتم هجری قمری است كه عبارت اند از: مسجدجامع نخستین، مسجدجامع 
ملك، مسجدجامع درب نو و مسجدجامع مظفری. این بناها هم زمان در جایگاه مسجدجامع كاركرد نداشتند، بلكه هریك 
جانشین دیگری می شد. به لحاظ مكان گزینی نیز هریك از مساجد جامع در جای جداگانه ای از شهر برپا شده و بر جای 

مسجد دیگر ساخته نمی شدند.

كليدواژه ها: 
شهر كرمان )بردسیر(، مسجدجامع ملك، مسجدجامع درب نو، مسجدجامع مظفری.

صفحات 49-65

تاریخ دریافت: 1400/07/19          تاریخ پذیرش: 1400/11/5
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پرسش پژوهش
نهاد مسجدجامع در شهر كرمان چه پیشینه ای داشته و از چه جایگاهی برخوردار بوده است؟

مقدمه
چندی پس از استقرار آیین اسالم در شهرهای ایران، مساجد جامع برپای داشته شده و محل برپایی نمازجمعه و 
از راه های  با استناد به نوشته های جغرافی نویسان مسلمان، یكی  خواندن خطبه به  نام خلیفه یا پادشاه بوده است. 
بازشناختن شهرها در سده های نخست هجری قمری، وجود مسجد و منبر است. كرمان را نباید مستثنا پنداشت. 
مسجدجامع مظفری كرمان كه در سدۀ هشتم هجری قمری بنا شده، همواره در جایگاه مسجدجامع شناخته شده و در 
آن نمازجمعه برگزار می شد. اما پیش از این مسجدجامع كدام بود و در كجا قرار داشت؟ ماهیت و جایگاه مسجدجامع 
در شهر كرمان به درستی روشن نیست. اینكه چنین بنا یا بناهایی چه زمانی ساخته شده، در كجا قرار داشته، چه 
شكلی بوده و با شهر چه ارتباطی داشته اند، پرسش هاییست كه نیاز به پی گیری و تبیین دارد. كهن ترین مسجد شناخته 
شده در این شهر همانا مسجد ملك از روزگار سلجوقی است. ساخت مساجد در كرمان رواج داشته و مساجد تاریخی 
دیگری هم در شهر كرمان برجای مانده كه از نظر ویژگی های معماری و صنایع ظریفه اهمیت دارند. در این پژوهش، 
از راه كنكاش در متون و اسناد تاریخی و با اتكای به داده های میدانی، جست وجو دربارۀ بنیاد مسجدجامع شهر كرمان 
صورت خواهد گرفت. روش پژوهش »تفسیری تاریخی« است و فهم و تفسیر داده های تاریخی و انطباق آن ها با 
شواهد و آثار موجود اهمیت دارد تا از این راه بتوان روایتی منسجم دربارۀ موجودیت، پیشینه و جایگاه مسجدجامع در 

شهر كرمان به  دست داد.

۱. پيشينة پژوهش
پژوهشی مستقل با این موضوع كه بر مساجد جامع شهر كرمان متمركز شده باشد، شناخته شده نیست. دربارۀ دو مسجد 
مهم موجود در شهر كرمان نوشتارهای مستقلی به چاپ رسیده است. آرتور پوپ در فصلی از مجموعۀ سیری در هنر 
ایران كه اختصاص به معماری ایران در سدۀ هشتم هجری دارد، ضمن به  دست دادن نقشۀ مسجدجامع مظفری، این 
بنا را نمونه ای از مرحلۀ نهایی سبك ملی ایرانی دانسته و به دو دورۀ معماری دورۀ مظفری و صفویه اشاره كرده است 
)پوپ 1387، 1301ـ1303(. اریك شرودر در »یادداشت های مقدماتی در آثار ایران و افغانستان« به مشخصات دورۀ 
سلجوقی مسجد ملك، كه در ایوان و شبستان و منارۀ آن موجود است، پرداخته و در ادامه، مسجدجامع مظفری كرمان 
 .)Schroeder 1936, 132( را یكی از كامل ترین مساجد چهارایوانی و دارای طرح های درست ایرانی برشمرده است
دانلد ویلبر در معماری اسالمی ایران در دورۀ ایلخانی، مسجدجامع كرمان را جزء مساجد كامل )استاندارد( به  شمار آورده 

و از نوع مقیاس  بزرگ می داند )ویلبر 1365، 196(. 
باستانی پاریزی در راهنمای آثار تاریخی كرمان مبحثی را به مسجدجامع مظفری اختصاص داده و دربارۀ معماری، 
كتیبه ها، تحوالت تاریخی و تعمیرات بنا به تفصیل نوشته است )باستانی پاریزی 1335(. محمود همت نیز به ذكر تاریخ 
و تحوالت مسجد مظفری از ابتدا تا دورۀ معاصر پرداخته است )همت 1350(. انیسی در مقاله ای سیر تحوالت تاریخی 
معماری مسجد ملك را مشخص كرده و به ویژه مسجد دورۀ سلجوقی زمان تورانشاه و بقایای مسجد پیش از آن را 
شرح داده است )Anisi 2004(. در مجموعۀ گنجنامه، گردآوردۀ حاجی قاسمی، مسجد ملك معرفی و دربارۀ معماری و 
تاریخ مسجد نوشته شده و نقشه و تصاویری از آن به  چاپ رسیده است )حاجی قاسمی 1383(. تحقیقات دیگری دربارۀ 
آرایه ها، كتیبه ها و مشخصه های جزئی مساجد نیز به  نگارش درآمده است. برای نمونه، مقاله هایی دربارۀ بازشناسی 
كتیبه های مسجدجامع مظفری )احمدزاده، نورسی، و هنرمندان 1397( و آرایه های محراب های مسجد ملك با استناد 

به متون و شواهد )حیدری باباكمال، دهقان، و حاج حسینی 1391( را می توان مثال آورد. 
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۲. يافته های پژوهش: كرمان و مساجد جامع شهر
۲. ۱. سيمای تاريخی شهر كرمان

سابقۀ عمارت در شهر كرمان دست كم به روزگار ساسانیان می رسد. مورخان بانی این شهر را اردشیر بابكان، سرسلسلۀ 
ساسانیان، شناسانده اند* )ابن بلخی 1363، 60(. قالع نهاده بر بلندای شهر، كه متشكل از آثار و بقایای معماری دورۀ 
ساسانی است، مؤید چنین قولی است. این شهر از ابتدا بردسیر و گواشیر نام داشته )مقدسی 1361، ج. 2: 681( و از سدۀ 
هشتم هجری قمری به كرمان اشتهار یافت )شبانكاره ای 1363، 188(. بردسیر در سدۀ نخست هجری شهر بزرگی 
نبوده و شهرت چندانی نداشت. بنا به نوشتۀ تاریخ نامه ها، حصار و شهر و قالع بردسیر محدث است )ابوحامد كرمانی 
1356، 122(. در گیرودار حملۀ اعراب به ایران و گشودن شهرها و والیات، این شهر به همراه دیگر شهرهای كرمان 
اشغال شد. تا مدتی والیت كرمان را كارگزاران عرب به  دست داشتند. شهر در این زمان حصار و بارو داشت. ابن حوقل 
در سدۀ چهارم هجری قمری، بردسیر را از شهرهای مشهور كرمان به  شمار آورده است و آن شهری بوده كوچك، 
بسیارعمارت و پرجمعیت. در این زمان، بردسیر دارالملك والیت و مقر سلطان و محل دیوان و مركز تجمع سپاهیان 

بود )ابن حوقل 1366، 74(. 
تا اوایل سدۀ چهارم هجری قمری كه جنوب ایران به  دست آل بویه اداره می شد، شهر سیرجان مركز كرمان بود 
و از این زمان ابوعلی محمد بن الیاس از حاكمان سامانی، طی چند كّرت حمله، در 310ق كرمان را به  دست گرفت 
و دارالملك و دیوان را از سیرجان به بردسیر منتقل كرد )مقدسی 1361، ج. 2: 683؛ منشی كرمانی 1328، 15( و تا 
امروز در این موِضع باقی است. او حصار و خندقی دور شهر بساخت و دروازه ها گشود و بر قالع مستحدثات برپا داشت 
)ابوحامد كرمانی 1356، 124(. شهر كرمان از همین زمان ترقی كرده، هر زمان بر وسعت و اهمیتش افزوده می شد. 

چندی نشیمنگاه حكام آل بویه، همچون عضدالدوله شد. 
در دوران فرمانروایی قاوردیه )سلجوقیان كرمان(، این شهر رونق گرفت و در اواسط سدۀ ششم هجری قمری، شهر 
در بیرون از حصار، به ویژه در ربض جنوبی توسعه یافت و محله ها، بازار و لشكرگاه و مسجد داشت )ابوحامد كرمانی 
1326، 3ـ4 و 63(. با هجوم لشكر ُغزها در 575ق و پس از آن، ربض شهر به ویرانی رفت و بسیاری از معارف كرمان 
هالك شدند )همان، 90 و 94(. حكومت قراختاییان كرمان كه از اواخر فرمانروایی خوارزمشاهی، در همان اواِن ورود 
مغول به ایران آغاز شد )باستانی پاریزی 2535، چهل ودو(، تا اوایل سدۀ هشتم هجری قمری دوام آورد. در این دوران، 
كرمان از خرابی مغول در امان ماند و رو به آبادانی نهاد. شهر در ربض شمالی توسعه یافت و مجموعه های عمومی، 
مذهبی و خیریۀ بسیاری برپا شد. حكومت شاه جهان، واپسین حاكم قراختایی كرمان، در 707ق به فرمان اولجایتو پایان 

یافت )شبانكاره ای 1363، 205( 
پس از تشكیل حكومت مستقل مظفریان، هنگامی كه امیر مبارزالدین به شهر كرمان رسید، آن شهری بود مستحكم 
و دارای استعداد، اما اندك خرابی به آن راه یافته و مردمش به سبب جور حاكمان برهنه و بی چیز مانده بودند )معلم یزدی 
1326، 118(. در روزگار مظفریان، از حكومت مركزی خبری نبود، زیرا ایلخانان برافتاده و یك  سده پیش تر، مغول ها 
خالفت اسالمی را برچیده بودند. در سدۀ هشتم هجری قمری بردسیر به اتكای باروی بلند، فصیل و خندقی ژرف شهری 
مستحكم بود و دروازه هایی چند داشت. مظفریان در شهر و اطراف آن آبادانی بسیار كردند و بناهای خیر بنیان نهادند. در 
عین حال اختالفات حاكمان وضع مردم را در صعب و فقر نگه می داشت )حافظ ابرو 1380، ج. 2: 761(. شهر كرمان در 
ابتدای ورود تیموریان صدمه دید و شهرهایی مانند سیرجان به كل به  دست تیموریان ویران شد. سپس حاكمان تیموری، 
همچون شاهرخ، در سدۀ نهم هجری قمری بر استحكام حصار و دروازه ها و آبادانی شهر كوشیدند )وزیری كرمانی 
1340، 249(. دورۀ صفویه همراه با آرامش نسبی و به  سامان آمدن شهر بود. مشهورترین امرای كرمان گنجعلی خان 
زیگ در سدۀ یازدهم هجری قمری است. او در شهر و اطراف كرمان قنواتی كشیده و بناهای بسیاری بساخت. میدان، 

كاروان سرا، بازار، مسجد و حمام او هنوز برجای است )باستانی پاریزی 1351، 674ـ676(. 
در سدۀ دوازدهم هجری قمری، بر اثر حمله های محمود افغان، كرمان صدمه دید، از جمله گبرمحله منهدم شد 
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)وزیری كرمانی 1340، 249(. دورۀ كوتاه نادرشاه وضع از این بهتر نبود )همان، 211(. در روزگار زندیه، كرمان آباد شد 
و بناهایی نظیر ارگ حكومتی برپا گردید )همان، 318( و باغ نظر و بناهای دیگر ساخته شد )همان، 329(. پناه گرفتن 
لطفعلی خان زند در این شهر، موجب شد تا شهر در ابتدای سدۀ سیزدهم هجری قمری )1209ق( به  دست لشكریان 
جّرار آقامحمدخان قاجار تصرف و به ویرانه ای بدل شود و نفوس كرمان از بین برود )همان، 366؛ نامی اصفهانی 1362، 
388 و 389(. سال ها پس از آن حاكمانی نظیر ابراهیم خان ظهیرالدوله در عمران و آبادانی شهر و محله های كرمان 
كوشیدند و آن را به  نظم آوردند. از این پس، شهر و بازار توسعه یافت، بناها و مجموعه های خیریه و عام المنفعۀ خدماتی، 
آموزشی و مذهبی عظیمی مانند بازار، كاروان سرا و مدرسۀ ابراهیم خان و مسجد چهل ستون ساخته شد )باستانی پاریزی 
1351، 674(. در این روزگار، شهر در درون بارو محصور بود و شش دروازه داشت )وزیری كرمانی 1345، 27( )تصویر 
12(. عالوه بر این، توسعۀ فیزیكِی شهر در عرصۀ خارج از حصار، در حیطۀ آبادی ها و محله ها، با ساخت بناها و باغات 
و مزارع جریان داشت. دگرگونی شهری یك  سدۀ معاصر و به ویژه مداخالت چند دهۀ اخیر، بسیاری از ساختارهای و 

شواهد تاریخی كرمان را به  كام نیستی كشاند.
۲. ۲. جست وجوی مساجد جامع شهر كرمان

۲. ۲. ۱. مساجد شهر كرمان
بر اساس مندرجات و مسطورات تاریخ نامه ها و با استناد به شواهد به جامانده، از ابتدای استیالی اعراب و مسلمان شدن 
مردم منطقۀ كرمان، سپس حاكم شدن دودمان های گوناگون و تا اواخر دورۀ قاجاریه، مساجد بسیاری در شهر ساخته 
شد، اما همۀ آن ها به جا نمانده است. امروز از مساجد مهم و قدیم كرمان می توان به مسجد ملك )سدۀ ششم هجری 
قمری(، مسجدجامع مظفری )سدۀ هشتم هجری قمری(، مسجد پامنار )سدۀ هشتم هجری قمری(، مسجد گنجعلی خان 
)سدۀ یازدهم هجری قمری(، مسجد حاج آقا علی یا چهل ستون )سدۀ سیزدهم هجری قمری( و مسجد پاكتِنگ )سدۀ 
چهاردهم هجری قمری( اشاره كرد. از مساجد دیگری هم در تواریخ كرمان نام برده شده است. برای نمونه محله های 
شهر مساجدی چند داشتند، در مزارات كرمان مساجدی نظیر مسجد موالنا نظام الدین محمود در محلۀ سرباال )محرابی 
كرمانی 1330، 37(، مسجد محلۀ مردكان )همان، 46(، مسجد محلۀ كوی دینار )همان، 92(، مسجد محلۀ در زرند، 
مسجد و منار سرافتاده و مسجد شیخ علی قدسی در همین محله )همان، 96 و 97( ذكر شده كه در روزگار صفویه وجود 
داشتند. وزیری كرمانی در سدۀ سیزدهم هجری قمری از 13 مسجد به طور خاص نام برده و عنوان كرده كه دست كم 
70 مسجد دیگر در محله های شهر برپاست )وزیری كرمانی 1345، 30(. مساجد كرمان همچون دیگر شهرهای ایران، 
كاركرد و مقیاس های گوناگونی داشتند. از آن  جمله است مسجد محله، مسجد بازار، مسجد آمیخته با مجموعه های 

معماری و شهری و مسجدجامع یا جمعه. 
از نكات جالب توجه شهر كرمان، كه مورد نظر نوشتار پیش رو خواهد بود، این است كه در طول روزگاران گذشته، 
چند مسجد در مقام جامع شهر قرار داشته و نمازجمعه در آن ها برگزار می شد. در ادامه، با استناد به مكتوبات تاریخی 
ملك،  مسجدجامع  نخستین،  سدۀ  مسجدجامع  شامل  كه  مذكور،  مساجد  دربارۀ  بحث  و  به جامانده، شرح  شواهد  و 

مسجدجامع درب نو و مسجدجامع مظفری است، پی گرفته خواهد شد.
۲. ۲. ۲. مسجدجامع سدة نخستين

نخستین مسجد شهر بردسیر، در روزگار بنی امیه، كه حكمرانانشان در والیت كرمان امارت داشتند، ساخته شد. زمان 
عمر بن عبدالعزیز، همراه دیگر بقاع خیر، در داخل شهر بردسیر مسجدجامع بنا كردند )منشی كرمانی 1328، 14( و ذكر 
این خلیفه بر محراب مسجد نوشته بود )ابوحامد كرمانی 1356، 121(. در تاریخ گزیده ذكر شده كه در روزگار خالفت 
عبدالملك مروان )حك: 65ـ86ق(، حجاج در 75ق، كسی به  نام غضبان قبعثری را به استخالص كرمان فرستاد و 
سپس از آن دست بداشت. چون حكومت به عبدالعزیز رسید، وی كرمان را مسخر كرد و در آن جا جامع بساخت )مستوفی 
1394، 274(. زمان خالفت عمر بن عبدالعزیز كوتاه، از 99 تا 101ق بود )ابن اثیر، 1370، ج. 7: 2885(. او به ُحسن 
سلوك با مردم، به ویژه غیرمسلمانان شهرت داشت. بنابراین در آخر سدۀ اول یا ابتدای سدۀ دوم هجری قمری باید این 
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مسجد را ساخته باشند. اعراب ضمن تعقیب شاه یزگرد سوم، در سال 31ق به كرمان وارد شدند )همان، 2861(. در این 
مدِت كمتر از هشتاد سال، دور از ذهن نیست كه بپنداریم مسجد یا مساجد دیگری در این شهر ساخته بودند، اما نه در 
مقام جامع شهر. موضع مسجدجامع مذكور به درستی معلوم نیست؛ این مسجد باید همانی باشد كه جغرافی نویسان در 
سدۀ چهارم نزدیك دژ آن را نشان می دادند )مقدسی، 1361، ج. 2: 683(. بنا به گزارشی تاریخی، در زمان سلطان قاوود 
)فوت: 466ق(، ابتدای سلجوقیاِن كرمان، محرابی از سنگ مرمر در مسجدجامع بردسیر نصب بوده كه بر حواشی آن 
نوشته شده بود كه ملك قره ارسالن بیك از فیروزآباد فارس به  كرمان آورده است )ابوحامد كرمانی 1326، 11(. این 
گزارش را افضل الدین كرمانی در ابتدای سدۀ هفتم هجری قمری به  دست داده كه معلوم می كند بنا در این زمان برپا 

بود. از آن پس و از عاقبت این مسجد آگاهی وجود ندارد و شواهدی از آن به  دست نیامده است.
در همان سدۀ نخست هجری، والیت كرمان مسجدجامع داشت، چنان كه عبدالرحمن بن طارق در سال 80ق بر 
منبرش رفت و لعن بر ابوسفیان و معاویه و یزید و عبدالملك مروان كرد )وزیری كرمانی 1340، 42 و 43(. این مسجد 
را باید در سیرجان قدیم ُجست، كه آن  زمان دارالملك كرمان بود. شهر قدیم سیرجان ویران شده و از مسجد نخستین 

آن تا امروز شواهدی در دست نیست.
۲. ۲. 3. مسجدجامع ملک

ملك تورانشاه در 487ق »مسجدجامع« در ربِض جنوبی شهر به محلۀ سه شنبهی، با وسعت تمام بنیان نهاد. امروز این 
محله به نام محلۀ شاه عادل و مسجد به نام مسجد ملك شناخته می شود )تصویر 12(. »در ربض بیرون شهر، بنای 
سرای خویش فرمود و در جنب سرای مسجدجامع و خانقاه و بیمارستان و گرماوه و اوقاف شگرف بر آن نهاد« )ابوحامد 
كرمانی 1326، 18(. در سمط  العلی نیز ضمن نام بردن از »جامع ظاهر شهر كرمان« همین نظر تأیید شده است. »عماد 
الدنیا و الدین ملك تورانشاه تاج و تخت را به زیور طلعتش آرایش داد ... و جامع ظاهر شهر كرمان و رباط تورانشاهی و 
غیرها من بقاع  الخیر و ابواب  البر افراشته و بناكردۀ همت شاهانۀ آن پادشاه مبارك ایالت است« )منشی كرمانی 1328، 
17(. برخی منابع متأخر ساخت این مسجد را پیش از آن، یعنی به ملك قاورد سلجوقی نسبت می دهند )خبیصی 1343، 
29؛ اعتمادالسلطنه 1367، ج. 4: 118؛ وزیری كرمانی 1345، 29(. اطراف مسجد در سدۀ اخیر به كل دگرگون شده، اما 
از همان ابتدا مسجد ملك با مجموعه ای از بقاع خیر ساخته شد و مركز محلۀ سه شنبهی و ربض شهر را تشكیل می داد. 
بنا به قول افضل الدین كرمانی، این بنای معظم در اواخر سدۀ ششم هجری قمری به نام »مسجدجامع ملك« اشتهار 
داشت. »تیر اول فرمود كه اینجا مسجدجامع بسازید كه این زمان مسجدجامع ملك است« )ابوحامد كرمانی 1326، 19(.

اكنون مسجدجامع ملك، بنایی چهارایوانی با صحنی بسیار گشاده است و همۀ فضاها و عناصر در پیرامون صحن 
مستقرند. شبستان هایی به ابعاد گوناگون در هر چهار سو طوری طرح اندازی شده كه میانۀ هریك ایوانی به صحن گشاده 
می شود. سوی قبلۀ مسجد پرداخته تر و بااهمیت تر می نماید. ایوان سوی قبله بلندتر و گشاده تر است )تصویر 1 و 2(. بر 
رخسار ایوان تزیینات آجری و كتیبۀ كوفی كار شده است )تصویر 4( ، نام »عالءالدوله و الدین تورانشاه ابن قره ارسالن 
معز امیرالمؤمنین« بر آن نوشته شده است )Anisi 2016, 153(. گنبدخانه ای به همان پهنای ایوان از افزوده های دورۀ 
قاجاریه در پشت ایوان واقع شده و به اندازه ای برپا گردیده كه چندانی بلندتر از ایوان نیست. تاریخ 1286ق مندرج بر 
كتابۀ گنبدخانه مؤید همین اقدام است. مناره ای نیمه ویران به قطر 3/5 و ارتفاع كمتر از 6/5 متر بر نبش جنوب غربی 
بیرون مسجد از اندام های غریب و پرداختۀ مسجد به  شمار می رود )تصویر 3(. كه گمان می رود از دورۀ سلجوقی به جا 
مانده باشد. ورودی هایی در حدود شمال و شرق و غرب امكان رفت وآمد را فراهم می سازند. بنا به اظهار پیرنیا، میان 
صحن مسجد پادیاوی )پایابی( وجود داشته كه بعداً آن را پر كرده و با دیگر سطوح صحن برابر كردند )پیرنیا 1374، 45 

و 46(. آب قنات موسوم به مستوره از میان مسجد می گذشت )باستانی پاریزی 1368، 51(. 
مرمت های دهۀ 1360ش و سال های پس از آن كه با پی گردی هایی همراه بوده، شواهدی از بخش های اولیه و 
دوره های بعد موجود در مسجد ملك را آشكار كرده است. شبستان موسوم به امام حسن، با فاصلۀ كمی واقع در جنوب 
ایوان ِقبلی، كهن تر از دیگر بخش های مسجد است و شواهدی از ساختارهای خشت و گلین در آن معلوم شده است. 
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شبستان در اصل به اندازۀ سه چشمه در سه چشمه با سقف كوتاه است كه طرح نه چشمه ای مانند مسجد نه گنبد بلخ 
را یادآوری می كند و به تاریخ سوم و چهارم هجری قمری نزدیك می نماید )Anisi 2016, 141 & 154(. باالی این 
شبستان، بر پشت بام، اشكوب دیگری است كه سه محراب گچ بری ُپركار از دورۀ سلجوقی بر دیوارش وجود دارد )تصویر 

5(. بنابراین مسجد دورۀ سلجوقی )سدۀ ششم هجری قمری( به این بخش كهن تر افزوده شده است.
هجوم غزها در میانۀ سدۀ ششم هجری قمری به كرمان با خرابی و تاراج بسیار همراه بود. در این بالی نازل، بیش 
از همه ربض شهر آسیب دید و سر در نشیب خرابی نهاد )ابوحامد كرمانی 1326، 93(. دور از ذهن نیست كه مسجدجامع 
واقع در ربض نیز در این گیرودار ویرانی، آسیب دیده باشد. با چنین رویدادهایی، این مسجد بارها تعمیر و بنای نخستین 
آن دگرگون شد )اعتمادالسلطنه 1368، ج. 4: 118(. به همین سبب طرح اولیه و طرح مسجد دورۀ سلجوقی به روشنی 
معلوم نیست. اقدامات ساختمانی دورۀ صفویه با وجود نقاشی روی گچ بر روی بدنۀ آجركاری دورۀ سلجوقی اثبات می شود 
)حاج قاسمی 1383، 190(. در سال 1284ق حاج حسین خان شهاب الدوله طی دو سال حكمرانی اش بر كرمان، به تعمیر 

مسجد ملك پرداخت )وزیری كرمانی 1340، 407؛ سعادت نوری 1342، 83(.

تصویر 1: نقشۀ مسجدجامع ملك )حاج قاسمی 1383، 192(
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تصویر 3: منار مسجد واقع در كنج شمال شرقی بیرون مسجدتصویر 2: ایوان و جبهۀ ِقبلی مسجدجامع ملك

تصویر 4: كتیبۀ كوفی آجری داخل ایوان از روزگار تورانشاه در سدۀ 
پنجم هجری

تصویر 5: محراب های گچ بری و ستون های دورۀ سلجوقی، واقع 
در فضای اشكوب باالیی مسجد

۲. ۲. 4. مسجدجامع درب نو
جز این ها، كرمان جامع دیگر هم داشته كه بنا به مسطورات تاریخ شاهی قراختائیان، قتلغ تركان )حك: 655ـ682ق( 
از فرمانروایان زن دورۀ قراختائیان در سال 673ق، همراه دیگر ابواب خیر، بنا نهاد. این بنا »مسجدجامع درب نو« نام 
داشت )بی نا 2535، 235(. این حاكم دستی گشاده درساخت بقاع خیر و مجموعه های مذهبی، آموزشی و خدماتی داشت 
و مدارس، خانقاه ها، كاروان سراها و آرامگاه هایی چند بنیان گذاشت. مسجدجامع مذكور مدت بسیار كمی برپا ماند، 
زیرا پس از فوت این خاتون، به فتوای موالنا شهاب الدین پسر تاج الدین السدیدی زوزنی كه از او كینه به  دل داشت، 
مسجدجامع درب نو را ویران ساختند و از بُن بركندند و دیگر اوقافش را ضایع نمودند )منشی كرمانی 1328، 43(. موالنا 
شهاب الدین مذكور را تركان خاتون با اینكه مقام تدریس مدرسۀ تركانیه سپرده بود، به سبب دروغی كه به او بسته بود، 
در قلعه مقید و محبوس كرد. پس از سرآمدن روزگار تركان، موالنای مذكور همۀ هم خود را صرف برانداختن بنیادهای 

خیرات و مبّراتش كرد )همان جا(. 
مسجد عاقبت نامیمونی داشت و شاید در كمتر جایی در تاریخ چنین روی داده باشد. كوچك ترین اشاره و آگاهی 
از ویژگی های معماری این بنا وجود ندارد. چند سالی پس از خرابی مسجدجامع درب نو )سال های واپسین سدۀ هفتم 
هجری قمری(، در زمان فرمانروایی سلطان جالل الدین، از مسجدجامع شهر گفت وگو به  میان آمده )منشی كرمانی 

1328، 54(، اما نمی دانیم مقصود كدام مسجد است، مسجدجامع اولیه یا مسجدجامع ملك.



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 20 ـ پاییز و زمستان 1400

56

۲. ۲. 5. مسجدجامع مظفری
در میانۀ سدۀ هشتم هجری قمری، امیرمبارزالدین محمد مسجدجامع مظفری را در مجاورت شرقی بیرون شهر كرمان، 
با ایوان و صفه هایی بساخت. »در ظاهر شهر كرمان، به دِر زرند، مسجدجامعی بنا فرمود كه صفای صفۀ ایوانش از صفای 
عقیدۀ بانی حكایت می كند« )معلم یزدی 1326، 209(. برای تیّمن، یكی از عالمان یزد، موالنا عفیف الدین پسر موالنا محمد 
یعقوب، را بدانجا خواند تا نخستین نمازجمعۀ این مسجد را امامت كند )كتبی 1364، 57(. بنا را به آرایه های بسیار، از جمله 

كاشی های رنگین آراسته كردند. بر كتیبۀ سردر مسجد، نام بانی، معمار و تاریخ 750ق، ذكر شده است )تصویر 11(.
»عمل ببناء هذاا لمسجد تقّرباً الی اهلل تعالی العبُد الضعیفُ  المحتاُج الی رحمة ربِه الغفور محمد المظفر علی ید االقل 
األحقر الحاجی الخراسانی َمحتِد الیزدی مولداً فی العشر االول من شوال السنة خمسین و سبع مائه« )تصویر 45، 46 و 

47( )باستانی پاریزی 1335، 60؛ به انضمام تصحیح نگارنده(.
پوپ این مسجد را قدیم ترین اثر به جامانده از دودمانی ایرانی پس از بوییان و نمونه ای از سبك ملی ایرانی می داند 
)پوپ 1387، 1301ـ1302(. مسجدجامع كرمان بنایی است چهارایوانی با صحنی وسیع )تصویر 6 و 7(. پشت ایوان 
شمالی، سردر بلند مسجد قرار دارد كه به سردر مسجدجامع یزد بسیار شبیه است )پوپ 1373، 185( )تصویر 10(. پیش تر 
این سردر دو مناره داشت كه در جریان به توپ بستن بنا هنگام حملۀ آغامحمدخان قاجار تخریب شد )همت 1350، 
107( و بقایای بخش زیرین آن باقی بود. مسجد به  مساعی جواد مجدزادۀ كرمانی سال 1319ش مرمت شد. در پشت 
سردر، هشتی چهارگوش قرار دارد و هشتی از راه ایوان شمالی به صحن متصل می شود. ایوان ِقبلی، با ابعاد 10×15 متر، 
بزرگ تر و با بلندایی معادل دو آشكوب، بلندتر و گشاده تر از سه ایوان دیگر است )تصویر 8 و 9(. پشت این ایوان، فضای 
دیگری نیست. ایوان تا انتهای جدارۀ ِقبلی مسجد ادامه یافته و در انتهای آن محراب مرمری و كاشی كاری پركاری 
واقع است. سراسر نمای ایوان ها و سردر پوشیده از كاشی های معرق با نقوش متنوع است. چنان كه می توان این مسجد 
را در زمانۀ خود از حیث وفور استفاده از كاشی یگانه دانست )بلر و بلوم 1391، 25(. این مسجد در دوره های بعد بارها 
مرمت شد و گسترش یافت اما شاكلۀ معماری مظفری دگرگون نشد. شاهرخ نامی در روزگار پادشاهی شاه عباس دوم 
مسجد را تعمیر و تزیین كرد. محراب نفیس مسجد در انتهای ایوان بزرگ و كاشیكاری های آن به  رقم خواجه بیك بن 
عنایت اهلل بن نظام الدین معمار اصفهانی است. بنا به اظهار اعتمادالسلطنه در مرآة  البلدان ناصری، شبستان زمستانی سوی 
شمالی مسجد در سدۀ سیزدهم هجری بنا شده و بانی آن حاج سیدجواد مجتهد، امام جمعۀ شیرازی  األصل كرمان بود 
)اعتمادالسلطنه 1368، ج. 4: 2034(. در گذشته آب كاریز رحیم آباد از جلوی مسجد عبور می كرد و آب مصرفی مسجد 
از آن تأمین می شد، از جمله آب نمای جلوخان شرقی مشهور به دریاچه را تأمین می كرد )همت 1350، 105(. ایرج افشار 
در 1345ش سنگ كوچكی به اندازۀ یك خشت در مسجدجامع دید »كه مورخ 515 ه.ق است و كسی به نام ابی الخطاب 
طلب دعا از نمازگزاران كرده است« )افشار 1345، 318(. این باید همان سنگی باشد كه باستانی پاریزی با اشاره به آن، 

پنداشته كه مسجد را بر خرابۀ مسجدجامع درب نو ساختند )باستانی پاریزی 2535، 333(.

تصویر 6: نقشۀ مسجدجامع مظفری كرمان )نقشۀ پایه از مركز اسناد میراث فرهنگی استان كرمان(
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تصویر 7: نقسۀ مسجدجامع مظفری )مركز اسناد میراث فرهنگی استان كرمان، بازنگاری: نیك زاد(

تصویر 9: ضلع شرقی و شمالی صحن مسجدتصویر 8: ایوان و ضلع ِقبلی مسجد

تصویر 11: كتابۀ كاشی به  تاریخ 750ق، مندرج بر سردر شرقی مسجدجامع مظفریتصویر 10: سردر و جلوخان شرقی مسجد
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3. تحليل يافته ها: جست وجويی در جايگاه و معماری مساجد جامع
3. ۱. رابطة هم زمانی كاركرد مساجد و جامعيت آن ها

آن گونه كه در گفتار پیشین شرح داده شد، در تاریخ نامه ها از چهار مسجد در مقام جامع شهر بردسیر یاد شده كه 
به  ترتیِب زمان ساخت شامل مسجدجامع نخستین، ساختۀ روزگار عمر بن عبدالعزیز در آخر سدۀ نخست هجری قمری 
)99ـ100ق(، مسجدجامع ملك، ساختۀ ملك تورانشاه سلجوقی در 487ق، مسجدجامع درب نو، ساختۀ قتلغ تركان 
قراختایی در 673ق و مسجدجامع مظفری، ساختۀ امیرمبارزالدین محمد مظفری در 750ق است. هریك از این مساجد 
جدید در حالی ساخته می شدند كه مساجد پیش از آن ها برجای بوده و كاركرد داشته است. زمانی كه ملك تورانشاه 
مسجدجامعش را در ربض شهر می ساخت، مسجد اولیه در داخل حصار برپای بود، چنان  كه افضل الدین كرمانی در ابتدای 
سدۀ هفتم هجری قمری مسجد را دیده و گزارشی دربارۀ آن در كتابش به  دست داده است )ابوحامد كرمانی 1326، 
11(. از حیات مسجد اولیه هنگام ساخت مسجدجامع درب نو آگاهی در دست نیست، اما مسجدجامع ملك برقرار بود، 
همچنان كه تا امروز استوار مانده است. هنگام ساخت مسجدجامع مظفری، مسجدجامع درب نو با خاك یكسان شده 

بود، اما مسجدجامع ملك وجود داشت.
كمبود داده های تاریخی ما را از تحلیل دقیق و مستند دربارۀ اینكه از سدۀ پنجم هجری قمری به بعد در شهر بردسیر 
)كرمان( هم زمان در یك مسجد نمازجمعه خوانده می شد یا بیشتر، بازمی دارد. با این وصف كه در سدۀ ششم هجری 
قمری شهر در ربض گسترش یافته و واجد ساختارها و اندام های یك شهر شده بود، تصور اینكه هم زمان نمازجمعه 
هم در شهرستان برگزار می شد و هم در ربض دور از انتظار نیست، اما نبود اسناد تاریخی ما را از پافشردن بر این تصور 

بازمی دارد. 
اینكه یك شهر برخوردار از دو مسجدجامع یا بیشتر از آن در یك زمان باشد و در همۀ آن ها نمازجمعه برگزار شود، 
دور از واقعیت نیست. برخی شهرهای سرزمین اسالمی در سده های نخستین و میانه چنین وضعی داشته اند. نظیر شهر 
مداین كه در اواخر سدۀ سوم هجری قمری دو مسجدجامع داشت )ابن رسته 1380، 217(. شهر طالقان نیز در همین 
زمان برخوردار از دو مسجدجامع بود و روز جمعه در هر دوی آن ها نماز برگزار می شد )یعقوبی 1381، 51( به قول 
مافروخی، در دو مسجد اصفهان نمازجمعه خوانده می شد: یكی مسجدجامع كبیر یا مسجدجامع عتیق از سدۀ نخست 
هجری قمری و دیگری مسجدجامع صغیر، معروف به جامع جورجیر كه در سدۀ چهارم هجری قمری بنیان یافته بود 
)آوی 1328، 63(. شهری چون بم كه در ایالت كرمان واقع شده، در سدۀ چهارم هجری قمری سه مسجدجامع هم زمان 
داشت كه در آن ها نمازجمعه برپا می شد؛ »یكی مسجد خوارج واقع در بازار، دیگر مسجد اهل سنت در ]كوی[ بزازان، 
سوم مسجدجامعی در قلعه« )ابن حوقل 1366، 77(. شیراز به مرور برخوردار از سه مسجد، كه جایگاه جامع داشتند 
گردید و در هر سۀ آن ها نماز برپا می شد. نخستین مسجدجامع عتیق در سدۀ سوم هجری قمری، دومین مسجد نو 
)اتابكی( در سدۀ ششم هجری قمری و سومین، مسجد وكیل كه در دورۀ زندیه ساخته شد )اعتمادالسلطنه 1368، ج. 

4: 2017ـ2018(.
باید اندیشید در شهر كرمان هم حكایت چنین بوده است یا ساختار دیگری جریان داشت. اغلب شهرهای دارای 
چند مسجدجامع، به سبب رواج و گرایش مذهب ها و مسلك های گوناگون اسالمی میان مردم و علما بوده است. هریك 
از گرایش های مذهبِی غالب مسجدجامعی داشتند و گاه در یك مسجدجامع بزرگ مانند جامع اصفهان، نمازهایی 
چند برگزار می شد. اسالم در بردسیر بر مدار تسنن می بود و جز دورۀ كوتاه فرمانروایی آل بویه، اغلب حاكمان و مردِم 
شهر تا فرارسیدن روزگار صفویه، بر مذهب شافعی بودند )ابوحامد كرمانی 1356، 132(. عرفا و صوفیه جایگاه منیعی 
داشتند و خانقاه های فراوانی در شهر كرمان و دیگر مناطق وجود داشت. اما مذاهب دیگری كه در شهر بودند چندان 
قّوتی نمی گرفتند. ملك ایرانشاه، فرزند و جانشین ملك تورانشاه را در ابتدای سدۀ ششم هجری قمری به ظن اینكه با 
باطنیان مكاتیب و مصادقت می ورزید، به فتوای علما و قضات به  قتل آوردند )منشی كرمانی 1328، 17(. بنابراین اگرچه 
دست كم چهار مسجد به مسجدجامع در شهر كرمان نامبردار شده و با این مقام بنیان می یافتند، به  نظر می رسد با بنیان 
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مسجدجامع جدید نمازجمعه در این مسجد جدید برپا می شد و مسجد پیشین از دایرۀ جامع بودن خارج می شد. هرچند 
گزارش تاریخی متقنی بر این مطلب به  دست نیامده، در جایی هم از دو یا چند مساجد جامع هم زمان در شهر كرمان 
)بردسیر( گزارش نشده است. مسجدجامع مظفری آخرین آن مساجد جامع است و از آن پس مسجد دیگری در این مقام 
ساخته نشد و جای آن را در شهر كرمان نگرفت. از روزگار صفویه به بعد تا دورۀ قاجاریه كه ساخت مساجد جامع جدید در 
شهرهای ایران رواج یافت و به »مسجد شاه« یا »مسجد سلطانی« نامبردار بودند، اما در كرمان چنین مساجدی ساخته 

نشد. نمونۀ این مساجد در شهرهایی نظیر قزوین، اصفهان، سمنان، بروجرد و تهران پا گرفتند.
3. ۲. مكان گزينی مساجد جامع

3. ۲. ۱. تحوالت تاريخی شهر و مساجد جامع
آن گونه كه پیش از این گفته شد، نخستین مسجدجامع در اواخر سدۀ نخست در شهر بردسیر بنا شد )منشی كرمانی 
1328، 14(. به روشنی نمی توان اظهار كرد كه مسجد اولیه در داخل یا كنار عرصۀ شهر ساسانی ساخته و به آن شهر 
افزوده شد. در آن زمان قاعدتاً آتشكده هم وجود داشت. در شرح بنای شهر در روزگار باستان، به احداث »آتش خانۀ 
معبد« در بردسیر اشاره شده است )همان، 12(. پیروان دین زرتشتی همواره حضور خود را در كرمان حفظ كردند و بر آیین 
خود استوار ماندند. اینكه آتشكدۀ قدیم تا ِكی برقرار بوده، آگاهی در دست نیست. زرتشتیان كرمان تا هنگام حكومت 
غضبان  بن قبعثری، در روزگار خالفت عبدالملك مروان )حك: 65ـ81ق(، كمال قّوت را داشتند. امیر مزبور بسیاری از 
آتشكده های شهرها و بلوكات كرمان را ویران كرد و بسیاری از ایشان را مسلمان كرد و در همۀ شهرها »مسجد بساخت 
و مؤذن و خادم قرار داد و خرج تعمیر و وظیفۀ خدمه و مؤذن را از بیت المال مقرر داشت« )وزیری كرمانی 1340، 45(. 

بردسیر را از جملۀ همین شهرها می توان پنداشت. 
عرصۀ شهر پیش از اسالِم بردسیر را اكنون به درستی نمی توان مشخص كرد. احمدعلی خان وزیری در جغرافیای 
مملكت كرمان شهر ساسانی كرمان را حدود شرقی و شمالی شهر قدیم، در محدودۀ محلۀ شهر شناسانده است )همو 
1345، 26( )تصویر 12(. حصار و خندقی دور شهر در سدۀ چهارم هجری قمری ساخته شد )ابوحامد كرمانی 1356، 
124(، اما هم شهر و هم قلعه ها پیش از این وجود داشتند، پس در این زمان بر وسعت و استحكامشان افزوده شد. مقدسی 
در این سده توصیفی كلی از شهر بردسیر به دست داده و مسجدجامع را نزدیك دژ نشان داده است )مقدسی، 1361، ج. 2: 
683(. این نشانی می تواند به معنای وجود مسجد در عرصۀ شرقی شهر، كه به قلعه نزدیك است، تلقی شود. با ذكر همۀ 
این اوصاف، مكان یابی مشخص مسجدجامع نخستین ممكن نمی شود. اما نشان می دهد كه سوی شرقی شهر به سبب 
گرایش آن به سوی قالع مستحكم اهمیت داشته است. حدود شرقی شهر به سبب نزدیكی به كوهچه ای كه قلعه ها بر 
آن واقع شده اند، تا زمان قاجاریه توسعه نمی یافت. پس نمی توان به دقت معلوم كرد كه مسجدجامع اولیه در درون حصار 
ساخته شده بود یا در عرصۀ خارج از حصار و نزدیك به قلعه. از این روی كه در سدۀ نخست هجری قمری جمعیت 
زرتشتی در كرمان غلبه داشتند، گمان بنیان مسجدجامع نخستین در خارج از حصار را پررنگ تر می توان مطرح ساخت.

با توجه به شواهد موجود و اشارات صریح تاریخی، مسجدجامع ملك اواخر سدۀ پنجم هجری قمری در محدودۀ 
»ربض شهر« بنیان یافت، همان جایی كه محلۀ سه شنبهی در عرصۀ جنوبی خارج شهر شكل گرفت و توسعه یافت. 
ربض شهر چنان وسعتی یافت كه خود شهری شد و برخوردار از همۀ امكانات از قبیل بازار، خانقاه ها، بقاع و بناهای 
خیریۀ دیگر، حمام، كاروان سرا، بازار، باغات، خانه های مردم و اعیان شهر و سرای ملك )كاخ( بود. با این وصف، ایدۀ 
توسعۀ شهر در خارج از حصار و باروی قدیم، با بنیان مسجدجامع جدید كه محل تجمع مذهبی و سیاسی می بود، در 
اواخر سدۀ پنجم هجری قمری ممكن شد. مسجدجامع مهم ترین اندام شهر برای تأكید بر اهمیت و اعتباِر عرصۀ 
توسعه یافتۀ شهر به  شمار می رفت. در این دوره شهر دوران باثبات و رونق خود را می گذراند. توسعۀ شهر در عرصۀ 
جنوبی، با اهمیت تجارِی كرمان به سمت هرمز و خلیج فارس، از طریق جیرفت و هرمز، ارتباط عمیق دارد )محمدمرادی 

.)327 ،1378
با در نظر داشتن این موضوع كه شواهد مسجدی قدیمی تر، به صورت نمازخانه ای در دل مسجد فعلی وجود دارد 
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)Anisi 2016, 137(. معلوم می شود این مسجد را به روزگار سلجوقی در كنار یا بر روی مسجدی قدیمی تر بنا كردند. 
مسجد قدیمی مذكور در حدود جنوبی و خارج از محدودۀ حصاربست شهر و دور از قلعه قرار داشته است. بنابراین احتمال 
اینكه بقایای قدیمی یافت شده نشان دهد كه مسجد اولیۀ شهر در اینجا بوده، منتفی است زیرا از قلعه دور است و با 
گزارش مقدسی سازگاری ندارد؛ اما معلوم می دارد در سده های نخستین هجری قمری، عالوه بر مسجدجامع، مسجد 
یا مساجد دیگری در داخل یا خارج شهر بردسیر ساخته می شد. دیگر اینكه محلۀ سه شنبهی بر زمین بكر بنا نشد، بلكه 

پیش از آن در آنجا سكونت جریان داشت و سپس توسعه یافت.
وجه تسمیۀ مسجدجامع درب نو به گمان می تواند نزدیك بودن این بنا به دروازه ای با نام »درب نو« باشد، اما درب 
نو در كجای شهر گشوده بود؟ گمان باستانی پاریزی در یكی از پانوشت های تاریخ شاهی قراختائیان این است كه جای 
مسجد درب نو ممكن است در سوی شرق، همان مكان باشد كه مبارزالدین محمد مسجدجامع خویش را در آن برپا 
داشت. شاهد او سنگی بوده كه سابقاً برپای سردر نصب بوده و كسانی آن را دیده بودند، اما به  سرقت رفته و دیگر 
موجودیت نداشت )باستانی پاریزی 2535، 333(. این گمان را نمی توان به راحتی پذیرفت، زیرا »دِر زرند« در سوی شرقی 
حصار شهر، كه مسجدجامع مظفری را در بیرون آن ساختند، همواره به همین نام خوانده می شد و دست كم تا سدۀ هشتم 
و نهم هجری قمری تغییر نیافته بود. در روزگار ملك تورانشاه، در اواخر سدۀ ششم هجری، پیش از بلیۀ ُغزها، صحبت 
از وجود »درب نو« به  قرب قلعۀ كهن است )ابوحامد كرمانی 1326، 82( و در سلجوقیان و غز در كرمان هم در وقایع 
591ق به »دروازۀ درب نو« بر شهر بردسیر اشاره شده است )خبیصی 1343، 202(. به  نظر می رسد اواخر فرمانروایی 
سلجوقیان كرمان در میانۀ سدۀ ششم هجری قمری ساخته باشند. قلعه كهن همان بنایی است كه امروز به قلعه اردشیر 
نام بردار است و حدود بارو و حصار شهر هیچگاه به پای آن قلعه نرسید. با این نشانی، ذهن به سوی خارج از حصار كشیده 
می شود، با این  حال بازشناسی مكان این دروازه چندان ممكن نیست و در نتیجه جای ساخت مسجدجامع درب نو را 
به درستی نمی توان مكان یابی كرد. فهمیدن این نكته كه مسجد مذكور در محدودۀ داخل حصار )شهرستان( ساخته شده 

یا بیرون شهر، همچنان در هاله ای از ابهام می ماند.
مسجدجامع مظفری در عرصۀ شرقی ظاهر شهر، بر »دِر زرند« ساخته شد )معلم یزدی 1326، 209(، جایی بین قلعه 
و شهرستان. مكان این مسجد معلوم است )تصویر 12(، اما نه همچون وضعی كه در سدۀ هشتم هجری قمری داشته، 
زیرا در دورۀ قاجاریه، با توجه به جابه جایی دروازۀ زرند به آن سوی شرقی و تغییر نام آن به »دروازۀ مسجد« )وزیری 
كرمانی 1340، 327(، جامع شهر به درون شهر آمد. چرا محل احداث مسجدجامع در خارج شرقی از شهر برگزیده شد؟ 
ورودی اصلی مسجد با سردری متكلف و دو منار، رو به بیرون شهر داشته و البته دِر كوچك تری به سوی داخل شهر. 
شاید به این سبب كه عرصۀ فراخ و احتمااًل بدون معارض آن سوی خندق و حصار، ساخت مسجد را با دشواری روبه رو 
نمی كرد و برای توسعۀ آیندۀ مجموعه زحمت چندانی به وجود نمی آورد. شهر داخل حصار با اینكه در سده های بعد چند 
بار به  جهات گوناگون گسترش یافت، اما حدود شهر در سوی شرقی آن تا توسعۀ میانۀ دورۀ قاجاریه، با وجود مسجدجامع 
مظفری، تقریباً ثابت ماند. دلیل اصلی این مكان گزینی را باید در الگوی توسعۀ شهر كرمان ُجست، به  این نحو كه پس 
از احداث استحكامات حصیِن دور شهر در زمان ابوعلی محمدبن الیاس، شهر در خارج از بارو )شهرستان( گسترش 
می یافت، بدون اینكه پوستۀ شهر قدیِم محصور در حصار شكافته شود. محله های سه شنبهی و ترك آباد، نمونه های 
پیشین بودند. نكتۀ دیگر اینكه مسجدجامع جدید، در ابتدای محور بازار كه از دروازۀ زرند آغاز می شد، مكان یابی شده 

بود. به این ترتیب مسجدجامع به رگ حیاتی اقتصاد شهر پیوند داشت.
3. ۲. ۲. نسبت شهر و مساجد جامع

درمجموع این طور استنباط می شود كه مساجد جامع مذكور هریك در جایی ساخته می شد و عرصۀ مجزایی از دیگری 
داشت. ظاهراً هیچ یك بر جای دیگری قرار نمی گرفت و با وجود مسجدجامع پیشین، كار مسجدجامع جدید به لحاظ 
عملكردی و تثبیت جایگاه تازه آغاز می شد. شاید چنین سرگذشتی دربارۀ مساجد جامع را در كمتر شهری بتوان ُجست. 
دیگر اینكه به گمان استنباط می شود هریك از مساجد در خارج از حصار شهر بنیان می یافتند. مسجدجامع اولیه نزدیك 
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به قلعۀ كهن، مسجدجامع ملك در ربض جنوبی، مسجد درب نو نزدیك به قلعه، بر یكی از دروازه های شهر و به گمان 
در سوی شرق، در آخر مسجدجامع مظفری در سوی شرقی خارج از شهر و در كنار دروازه )تصویر 12(.

تصویر 12: شهر كرمان در دورۀ قاجاریه، جانمایی مساجد بر روی نقشۀ ژارینف روس در 1859م/1275ق. 1 و2. قلعه دختر و قلعه اردشیر؛ 
3. مسجدجامع ملك؛ 4. مسجدجامع مظفری )مهریار، فخار تهراني، و فتح اهلل یف 1378، 189 جانمایی بناها: نگارنده(

3. 3. طرح معماری مساجد جامع
3. 3. ۱. ابهام در شناخت طرح معماری مساجد

شهر بردسیر در سدۀ نخست هجری قمری كه مواجه با ورود اعراب شد، چندان بزرگ نبود و مسجد اولیه ای كه ساخته 
شد، قاعدتاً متناسب با وسعت و جمعیت شهر می بود، اما در اوایل سدۀ چهارم هجری قمری، این شهر جایگاه دارالملك 
یافت و بر اهمیتش افزوده شد. گزارشی مبنی بر اینكه با ارتقای شهر مسجدجامع هم دچار توسعه و تحول شده باشد 
در دست نیست. ابوعلی محمد بن الیاس و سپس عضدالدولۀ دیلمی و دیگران در كرمان آبادانی های بسیار كردند و 

ازاین روی هیچ بعید نیست دستی هم در بنای مسجد برده و آن را توسعه داده یا دگرگون ساخته باشند.
طرح معماری مسجد اولیه ناروشن است. شاید این مسجد هم به سان همۀ مساجدی كه در سده های نخست در 
ایران ساخته می شد، مسجدی شبستانی بوده و صحنی هم در میان داشته است. در جست وجوی مساجد اولیه در والیت 
كرمان، مسجدجامع بم و جیرفت را برای بیان مشابهت می توان نام برد. مسجدجامع بم كه در محدودۀ شهر داخل حصار 
قرار داشته، تحوالت دوره های گوناگون را تجربه كرد )گوبه 1365، 309( و تا پیش از زمین لرزۀ 1382ش برپا بود و 
مسجدجامع جیرفت، واقع در محوطۀ دقیانوس، كه در سدۀ سوم هجری قمری به  فرمان عمرولیث صفاری برپای شده 
)وزیری كرمانی 1340، 57( و در اثر كاوش باستان شناسی ظاهر شد، طرح شبستانی داشته اند. انتظار چنان مسجدی در 
كرمان داشتن دور از ذهن نیست. هرچند كوچك ترین شواهدی برای اثبات گمان یادشده در دست نیست. همین ابهام 
دربارۀ مسجدجامع درب نو نیز وجود دارد. كوچك ترین داده یا شواهدی دراین باره در دست نیست. با این  حال باید توجه 
داشت كه مسجد مذكور دو سده پس از مسجدجامع ملك ساخته شد كه بنایی است موجود با طرح ایوان دار و صحنی 
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وسیع در میان و مناره ای در خارج از مسجد. ایرادی نیست كه مسجدجامع تركان خاتون را ایوان دار بپنداریم. مشكل 
دیگر اینجاست كه طرح فعلی مسجدجامع ملك حاصل دگرگونی های پس از بنیان بناست. جز آثاری از دورۀ سلجوقی 
در جبهۀ ِقبلی، طرح اولیۀ مسجد به درستی معلوم نیست. در همان بازۀ زمانی، پیروی از طرح چهارایوانی ناآشنا نبود. 
مسجدجامع ورامین با چنین ته رنگی به وجود آمد و مسجدجامع مظفری شش دهه پس از مسجدجامع درب نو، با طرح 

چهارایوانی در كرمان ساخته شد كه طرح جاافتاده ای در سدۀ هفتم و هشتم هجری قمری در ایران محسوب می شد.
بهره  بناها  سیمای  به  بخشیدن  زینت  برای  كاشی  آرایه های  از  زمان  این  در  قراختائیان،  شاهی  تاریخ  تأیید  به  
می جستند. نمونۀ آن مدرسۀ تركانیه بوده است كه به  فرمان قتلغ تركان، بانوی فرمانروای كرمان در سدۀ هفتم هجری 
قمری، توسعه و رونق یافت، مملو از چنین كاشی هایی بود )بی نا 2535، 176(. آثار و بقایای كاشی های مذكور در این 
مكان نگهداری می شود. همچنین در قلعه دختر نیز بقایای كاشی های زرین فام بسیاری به  دست آمده است )امیرحاجلو 
و دیگران 1399(. پس دور از ذهن نیست كه در آراستن مسجدجامع ویران شده از كاشی استفاده كرده باشند. چند دهه 
بعد در آراستن مسجدجامع مظفری از آرایۀ كاشی به وفور بهره جستند. این چنین پرداختِن بنای مساجد و مدارس به  
دست استادكاران چربدست معماری و صنایع متعلق بدان در كرمان تجربه می شد، به طوری  كه تا رسیدن به سدۀ هشتم 

هجری قمری به  كمال خود رسید.
پس از سرآمدن حكومت مظفریان، در سده های بعد كه فرمانروایان قدرتمند تیموری، صفوی، زندیه و قاجاریه در 
شهر كرمان فرمان می راندند، ساخت مساجد معظم متوقف نشد، با وجود این  و برخالف گذشته، مسجدجامع مظفری 
جایگاه جامع بودنش محفوظ ماند و بنای دیگری جای آن را نگرفت. مسجدی كه امیر مبارزالدین ساخت، مقبولیت 
یافت و همواره در آن مسجد جمعه برپای داشته می شد، به طوری  كه در روزگار صفویه بر زیب و زینتش و در اواخر قاجار 
بر وسعتش افزودند. حتی گلوله های توپ آغامحمدخان قاجار و زمین لرزه های مهیب 1280ق كه ایوان مسجدجامع فرو 

ریخت )امبرسز و ملویل 1370، 191(، نتوانست از رونقش بكاهد.
3. 3. ۲. مساجد جامع و مستحدثات آن ها

از  با مستحدثات عمومی و خیریۀ دیگری همراه بوده اند.  بلكه  تنها پنداشت،  بناهایی  نباید  را  مساجد جامع یادشده 
مشخصات پیرامونی مسجدجامع سدۀ نخستین آگاهی در دست نیست. بر ظاهر درب نو كه مسجدجامع درب نو نیز به 
این دروازه نام بردار بوده، مدرسۀ عالی دلگشای، خانقاهی رفیع، بیمارستانی شفابخش از احداثات جالل الدین سیورغتمش، 
حاكم كرمان پس از تركان خاتون قرار داشت )منشی كرمانی 1328، 58(. چه بسا این مجموعۀ معماری همجوار مسجد 
مذكور بوده است. مسجدجامع ملك را همراه با مجموعۀ معماری و شهری وسیعی در همان زمان ملك تورانشاه ساختند 
و پرداختند )ابوحامد كرمانی 1326، 18( و سپس بساط دیگر نیز در همان محوطه گسترده شد. از آن همه مستحدثات 
خیریه، فقط حمامی از دورۀ صفویه برجای مانده است. برخی را عقیده بر این است كه مسجدجامع مظفری همراه با 
مستحدثات دیگری بوده و از آن ساخته های دیگر اثری نمانده است )وزیری كرمانی 1340، 38؛ غنی، 1389، 185(. 
اسناد و تاریخ نامه ها نكته ای دربارۀ بناهای متصل به مسجد ندارند، مگر بنای دارالسیاده ای كه امیرمبارزالدین پس از 
فراغت از ساخت مسجد آن را داخل شهر در محلۀ سرمیدان، نزدیك قصر همایون برپای داشت )معلم یزدی 1326، 

210(، كه آن ارتباطی و اتصالی با مسجد نداشت.

نتيجه 
پژوهش ارائه شده برای شناسایی و روشن كردن جایگاه نهاد مسجدجامع در طول تاریخ پرفرازونشیب شهر كرمان طرح 
شد. برای نیل به مقصود، از داده های تاریخی كه در تاریخ نامه های محلی و كتب جغرافیای تاریخی به  دست آمد و با 
جست وجو در آثار و شواهد تاریخی موجود در شهر بهره گیری شد. با وجود ابهام در مستندات تاریخی و كمبود شواهد، 
می توان فهمید كه ساخت مساجد جامع در قرون متمادی، از سدۀ نخست تا سدۀ هشتم هجری قمری، رسمی متداول در 
كرمان بود و ظاهراً اغلب آن ها در خارج حصاربست شهر قدیم مكان گزینی می شدند. از چهار مسجدجامع شناسایی شده 
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در این پژوهش، جز دو مسجدی كه موجودند، از دو تای دیگر كمترین آگاهی، آن هم البالی مندرجات تاریخ نامه ها 
در دست است و مكان آن ها را به دقت نمی توان شناخت، اما گمان بر ساخت آن ها در خارج از حصار است. با احتیاط 
می توان اظهار كرد از چهار مسجدجامع، جز مسجدجامع ملك، باقی مساجد را در حدود شرقی ظاهر شهر مكان گزینی 
كرده بودند كه دلیل اصلی آن می تواند نحوۀ توسعۀ شهر و اهمیت عرصۀ شرقی شهر در ارتباط با قلعه های مستحكم 

كرمان تلقی شود.
برآورد كلی این است كه مسجدجامع در شهر كرمان، برخالف بسیاری از شهرهای قدیم كه در درون شهرستان 
مستقر شده و به لحاظ طراحی شهری مركزیت داشته و محل به  هم رسیدن گذرها و عبور شریان های مهم بوده، تالشی 
برای استقرار چنین نهادی در هستۀ اصلی شهر صورت نمی گرفت، بلكه از الگوی بنیان مسجدجامع در عرصۀ خارج 
از شهرستان )داخل حصار( پیروی می كرد. مساجدی مانند جامع ملك و جامع مظفری، به ترتیب پس از سده های میانۀ 

هجری قمری و میانۀ دورۀ قاجاریه، در جریان توسعۀ شهر، داخل حصار شهرستان واقع شدند.
از دشواری ها و كمبودهای این پژوهش، می توان به در دست نبودن شواهدی از دو تا از مساجد جامع در شهر كرمان 
اشاره كرد. همچنین خألیی را كه در مكتوبات تاریخی دربارۀ مكان یابی و معماری این بناها وجود دارد، شاید بتوان با 
كسب داده های میدانی با روش های باستان شناسی و در نهایت كشف شواهد مادی ُپر كرد، اما چنین پژوهش هایی در 
شهر كرمان به صورت نظام مند پیش نرفته است. چه در حین مرمت بناها و چه هنگام اجرای طرح های عمرانی شهری 
و ساخت و سازها توسط مردم كه با خاك برداری و برداشتن ساختارهای قدیمی همراه است. باستان شناسی شهری یكی 
از راه های مهم یافتن بقایای مساجد اولیۀ كرمان، كه خبر آن ها در متون تاریخی داده شده، می باشد. البته بسیاری از 
بناها و مجموعه های مهم تاریخی كه امروزه یا اثری از آن ها وجود ندارد یا بخش های زیادی از آن ها مفقود و مخدوش 
شده اند، در دایرۀ این پژوهش ها می گنجند. هم مساجد كهن كرمان نیاز به پژوهش های عمیق میدانی و كتابخانه ای 
دارد و هم مساجدی كه نشانی از آن ها به دست داده شده نیاز است برای ردیابی و جست وجوی شواهد و بقایای آن ها 
راه حل هایی اندیشیده شود. آثار بسیاری كه روزگاری عرصۀ منسجم و یكپارچۀ تاریخی شهر را تشكیل می داد، در جریان 
مداخله های نهادهای دولتی و فعالیت های مردم، طی چند دهۀ اخیر از بین رفته است، بدون آنكه مستنداتی از آن ها تهیه 

شود یا تحقیقی دربارۀ آن ها صورت گرفته باشد.

پی نوشت
* خواجوی كرمانی این مطلب را به شعر آورده است: »بانی او اردشیر بابكان/ والی او یزدجرد شهریار// تختگاه خسروان كامران/ 

بارگاه سروران كامكار// یارب آن خاك و هوا را تا به  حشر/ ز آتش و آب و هوا محروس دار« )خواجوی كرمانی 1369، 587ـ588(.
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Jame‘ mosques were one of the most important institutions in Iranian cities. Their 
functions changed along with historical developments of the city. It is expected to 
have been the same in Kerman. The Mozaffari Jame‘ Mosque was constructed in the 
eighth century AH and is well known today. This building is located in the eastern part 
of the old city, holding in it Friday prayers since its foundation date. There is no clear 
information about the mosque before the current century. The purpose of this study is 
to investigate the background and position of Jame‘ mosques in Kerman in relation 
to architecture and city in different periods. The research pursues the following 
question: what was the background of the Jame‘ mosque institution in Kerman and 
what was its position in the city? Since the subject of this research is about the past 
and it describes and analyzes historical data and searches for related evidence, the 
historical-interpretive method is used. Although the post-Islamic history of Kerman 
has been written in historical sources such as local histories, little is available about 
Jame‘ mosques in the city. The result of this research shows that four Jame‘ mosques 
were built in Kerman in the period between the first to the mid-eighth century AH: 
Nokhostin Jame‘ Mosque, Malek Jame‘ Mosque, Darb-e-No Jame‘ Mosque, and 
Mozaffari Jame‘ Mosque. These buildings did not function simultaneously, as each 
new mosque replaced the older one. In terms of location, each of the mosques was 
built in a new district of the city, and not in place of older ones.

Keywords: Kerman (Bardsir), Malek Jame‘ Mosque, Darb-e-No Jame‘ Mosque, 
Mozaffari Jame‘ Mosque




