ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ :ﻣﻴﺪان ﻗﻴﺎم ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴ
ﺳﺎل ﺗﺎﺳﻴﺲ:ﻗﺮن دوم ﻫﺠﺮي
اﺑﻌﺎد ﻣﺴﺠﺪ۱۷۰*۱۴۰ :
اﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒ از ﺳﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري و ﺗﺰﺋﻴﻦ ﻛﺎري اﻳﺮان در ﮔﺬر زﻣﺎن اﺳﺖ از ﻗﺪﻳﻤ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ روي وﻳﺮاﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺪﻳﻤ ﺗﺮي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻋﺮاب ﺳﺎﻛﻦ ﺣﻮﻣﻪ اﺻﻔﻬﺎن در ﻗﺮن دوم ﻫﺠﺮي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ داراي ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ:
ﺻﺤﻦ ﭼﻬﺎر اﻳﻮاﻧ ،ﺷﺒﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ،ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻈﻔﺮي ،ﺻﻔﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ دوره دﻳﻠﻤ ،ﮔﻨﺒﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﻚ ،ﮔﻨﺒﺪ ﺗﺎج اﻟﻤﻠﻚ ،ﻣﺤﺮاب
اوﻟﺠﺎﻳﺘﻮ ،ﭼﻬﺎر اﻳﻮان ﻣﻌﺮوف ﺻﺎﺣﺐ ،اﺳﺘﺎد ،ﺷﺎﮔﺮد ،دروﻳﺶ
ﻗﺪﻳﻤﯿﺘﺮﻳﻦ ﺑﻨﺎی ﺗﺎرﻳﺨ اﺻﻔﻬﺎن را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻌﻪ ﻳﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻠﻘ ﮐﺮد .ﺳﻴﻤﺎی ﻓﻌﻠ ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت دوره ﺳﻠﺠﻮﻗ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮات و اﻟﺤﺎﻗﺎت آن ﺑﻪ دوراﻧﻬﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮﻳﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣ ﺷﻮد  .اﻣﺎ در
ﮐﺎوش ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ از ﺳﻠﺠﻮﻗ ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دوران آل ﺑﻮﻳﻪ و ﻗﺮن ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ﺑﺎز ﻣ ﮔﺮدد .در
ﻫﻤﻴﻦ ﮐﺎوش ﻫﺎ آﺛﺎر ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﻧﻴﺰ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﺠﺪ دارای ورودﻳﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻳ ﻓﻀﺎی ﻣﺴﺠﺪ را ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎﻳ از ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن ﻣﺮﺑﻮط ﻣ ﮐﻨﺪ اﻳﻦ ورودﯾﻬﺎ ﻫﻤﻪ
در ﻳ زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ﻫﺮ ﻳ در ﻣﻘﻄﻌ از ﺗﺎرﻳﺦ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن درون و ﺑﻴﺮون ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ .ﮔﺬرﻫﺎ
و ﻣﻌﺎﺑﺮی ﮐﻪ در ﮔﺮداﮔﺮد ﻣﺴﺠﺪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺑﻴﺎﻧﺮ ارﺗﺒﺎط ﮔﺴﺘﺮده ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﻳﻢ ﺷﻬﺮ دارد.
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﭼﻬﺎر اﻳﻮاﻧ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺑﺪاﻋﺎت ﻫﻨﺮی و ﻣﻌﻤﺎری  ۱۵ﻗﺮن دوران اﺳﻼﻣ را در ﺧﻮد ﮔﺮد
آورده اﺳﺖ ﻳ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آﺛﺎری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ رود ﮐﻪ در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز ﺷﻬﺮت دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻧﺘﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﺗﺶ ﺳﻮزی و ﺟﻨ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻧﺎ آراﻣ ﻫﺎی دوران ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
آﺳﻴﺐ ﻓﺮاوان دﻳﺪه و دوﺑﺎره ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻣﺮﻣﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻬﺎر اﻳﻮان اﻃﺮاف ﻣﻴﺪان ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻴﻮه ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺎزی اﻳﺮاﻧﻴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺣﺪاث آن در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻧﻴﺰ رواج ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻳﻮان ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺻﻔﻪ ﺻﺎﺣﺐ در ﺟﻨﻮب ﺻﻔﻪ دروﻳﺶ در ﺷﻤﺎل ﺻﻔﻪ اﺳﺘﺎد در ﻣﻐﺮب ﺻﻔﻪ ﺷﺎﮔﺮد در ﻣﺸﺮق
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﻣﻘﺮﻧﺲ ﺳﺎزی و ﮐﺎرﺑﻨﺪی ﻳ از ﻓﻨﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان را ﺑﻴﺎن ﻣ دارد.
ﻧﻤﺎی داﺧﻠ ﺻﺤﻦ ﻣﺴﺠﺪ و ﮐﺎﺷﻴﺎری ﻫﺎی آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻨﺎره ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن
ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠ ﺑﻨﺎی ﮐﻨﻮﻧ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﻬﺎی زﻳﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺷﺒﺴﺘﺎن ﻣﺴﺠﺪ  :اﻳﻦ ﺷﺒﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﻣﺪور اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﭽﺒﺮﻳﻬﺎی ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎ ﺗﺰﺋﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺼﺮ دﻳﻠﻤﻴﺎن اﺳﺖ.
ﮔﻨﺒﺪ و ﭼﻬﻞ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی اﻃﺮاف آن ﮐﻪ در اﻳﻮان ﺟﻨﻮﺑ ﻣﺴﺠﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۴۶۵ﺗﺎ  ۴۸۵ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﻨﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﮔﻨﺒﺪ در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻠﺸﺎه ﺳﻠﺠﻮﻗ و وزارت ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺎدر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی
ﻋﺼﺮ ﺳﻠﺠﻮﻗ اﺳﺖ .اﻳﻮاﻧ ﮐﻪ در ﺟﻠﻮی اﻳﻦ ﮔﻨﺒﺪ آﺟﺮی واﻗﻊ ﺷﺪه در اواﺋﻞ ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﻘﻒ آن از ﻣﻘﺮﻧﺲ

ﻫﺎی درﺷﺖ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﮔﻨﺒﺪ دارای زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﺰﺋﻴﻨ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از آﺟﺮ و ﮔﭻ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﮔﻨﺒﺪی ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟ ﺣﻴﺎط ﻣﺴﺠﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻗﺮﻳﻨﻪ ﮔﻨﺒﺪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠ اﺳﺖ در ﺳﺎل  ۴۸۱ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .اﺣﺪاث
اﻳﻦ ﮔﻨﺒﺪ را ﺑﻪ اﺑﻮاﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﺗﺎج اﻟﻤﻠ ﻳ دﻳﺮ از وزرای ﻋﺼﺮ ﺳﻠﺠﻮﻗ ﻧﺴﺒﺖ ﻣ دﻫﻨﺪ.
اﻳﻮان ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺻﻔﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﻪ در دوران ﺳﻠﺠﻮﻗ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﻗﺮاﻗﻮﻳﻮﻧﻠﻮ و ﺻﻔﻮی اﺳﺖ .در
اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺘﻴﺒﻪ ﻫﺎﺋ از دوراﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣ ﺧﻮرد.
اﻳﻮان ﻏﺮﺑ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺻﻔﻪ اﺳﺘﺎد ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺳﻠﺠﻮﻗ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و در دوره ﺻﻔﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﮐﺎﺷﻴﺎری ﺗﺰﺋﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ  .در اﻳﻦ
ﺻﻔﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻄﻮط ﺛﻠﺚ و ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  ۱۱۱۲ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی و در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻴﻦ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه
ﻋﺒﺎراﺗ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺑﻨﺎﺋ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎ و ﺑﺎ اﻣﻀﺎء ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ اﺻﻔﻬﺎﻧ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرات و دﻗﺖ در ﺧﻄﻮط ﺑﻨﺎﺋ اﻳﻦ اﺑﻴﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮔﺮدد.
ﭼﻮن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺮم ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪﻧﺪ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻞ ﺳﻨﺠﯿﺪﻧﺪ
ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﮔﻨﺎه ﻣﺎ ﺑﻮد وﻟ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻋﻠ ﺑﺨﺸﻴﺪﻧﺪ
رو ﺑﻪ روی اﻳﻦ اﻳﻮان ،ﺻﻔﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺳﻠﺠﻮﻗ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و در ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ و ﻳﺎزدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی در دوران
ﺣﻮﻣﺖ اﻳﻠﺨﺎﻧﺎن و ﺻﻔﻮﻳﻪ ﺗﺰﺋﻴﻨﺎﺗ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻳﻦ اﻳﻮان ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﮐﺎﺷﻴﺎری اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﻘﺮﻧﺲ ﻫﺎی آﺟﺮی ﺗﺰﺋﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ اﻳﻮان ﺳﻨ ﻣﺮﻣﺮ ﻳﭙﺎرﭼﻪ ﻧﻔﻴﺴ اﺳﺖ
ﮐﻪ در اﻃﺮاف و ﺑﺎﻻی آن ﻟﻮﺣﻪ ﻫﺎ و ﮐﺘﻴﺒﻪ ﻫﺎﻳ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻨﺘﻬ اﻟﻴﻪ ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻌﻪ ﺻﻔﻪ ﻋﻤﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه
ﮐﻪ ﮐﺘﻴﺒﻪ ﺗﺎرﻳﺨ ﻫﻼل اﻳﻮان آن ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد آل ﻣﻈﻔﺮ اﺷﺎره ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ ﮐﺘﻴﺒﻪ  ۷۶۸ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی اﺳﺖ و
ﺧﻄﺎط آن ﻋﺰﻳﺰ اﻟﺘﻘ اﻟﺤﺎﻓﻆ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺳﻘﻒ اﻳﻦ ﺻﻔﻪ ﺧﻄﻮط ﺗﺰﺋﻴﻨ و ﺗﺎرﻳﺨ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺑﻨﺎﺋ ﻋﺒﺎرات ﻣﺬﻫﺒ و ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮﺗﻀ ﺑﻦ
اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻌﺒﺎﺳ اﻟﺰﻳﻨﺒ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در اﻳﻦ ﺻﻔﻪ ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﮐﺎران دﻳﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺴﻦ ﮐﺎروان ﮐﺎﺷﻴﺎر و
ﮐﻮﻫﻴﺎر اﻻﺑﺮﻗﻮﻫ ﺧﻄﺎط ﮐﺘﻴﺒﻪ ﻣﺤﺮاب ﺻﻔﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣ ﺧﻮرد.
در ﺷﻤﺎل اﻳﻮان اﺳﺘﺎد ﺷﺒﺴﺘﺎن ﮐﻮﭼ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺮاب ﮔﭽﺒﺮی ﻣﺴﺠﺪ را در ﺑﺮ دارد  .اﻳﻦ ﺷﺒﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﺠﺎﻳﺘﻮ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ دارای ﻣﺤﺮاﺑ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮔﻮﻫﺮی ﺗﺎﺑﻨﺎک از ﻫﻨﺮ اﻳﺮاﻧ در ﺟﻬﺎن از ﺷﻬﺮﺗ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺤﺮاب زﻳﺒﺎ ﻧﺎم ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺪاﺑﻨﺪه اﻳﻠﺨﺎن ﻣﺸﻬﻮری ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﺮف ﺑﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم ﻟﻘﺐ اﻟﺠﺎﻳﺘﻮ را داﺷﺖ و ﺑﻌﺪ از
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن ﺧﻮد را ﺧﺪا ﺑﻨﺪه ﻧﺎﻣﻴﺪ و وزﻳﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪ او ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎوی و ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﻳﻌﻨ ۷۱۰ ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯿﺨﻮرد.
زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﺮ ﻣﻨﺒﺖ ﮐﺎری ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻌﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺖ آن ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .از
ﻣﺴﺠﺪ اوﻟﺠﺎﻳﺘﻮ ﺑﻪ ﺷﺒﺴﺘﺎن زﻣﺴﺘﺎﻧ ﺑﻴﺖ اﻟﺸﺘﺎء ﻣ رﺳﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺘﻴﺒﻪ ﺳﺮ در آن در زﻣﺎن ﺗﻴﻤﻮرﻳﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻋﻤﺎد ﺑﻦ
اﻟﻤﻈﻔﺮ ورزﻧﻪ ای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﺴﺘﺎن ﻋﻤﺎد ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ اﻳﻦ ﺷﺒﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺷﻮه دارای ﺳﺘﻮن ﻫﺎی
ﻗﻄﻮر ﮐﻮﺗﺎه و اﺗﺎﻗﻬﺎی ﺧﻴﻤﻪ ای ﺷﻞ اﺳﺖ .در وﺳﻂ ﻫﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻃﺎق ﻳ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨ ﻣﺮﻣﺮ ﺷﻔﺎف ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻮر ﺷﺒﺴﺘﺎن
را ﺗﺄ ﻣﻴﻦ ﻣﯿﻨﺪ.
ﺷﺒﺴﺘﺎن ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻈﻴﻢ و ﻣﺸﻬﻮر ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠ را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ در ﺑﻤﺒﺎران ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﮐﻪ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﺷﻴﻮه اول ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻳﻦ اﺛﺮ ﻧﻔﻴﺲ و ﺑﺎ ﺷﻮه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ در ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼﻣ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨ و ﻫﻨﺮی اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎری
داﺷﺘﻪ و از ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺷﻬﺮت و ﻧﻔﺎﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺑ ﺷﻤﺎری از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان و ﭘﮋوﻫﺸﺮان را
ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﻣﻘﺎﻻت و رﺳﺎﻻت و ﮐﺘﺐ ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻌﻤﺎران و ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ و ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﺟﻬﺎن و اﻳﺮان ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ در آﻣﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻣﻴﺪان ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن و ﻋﻤﺎرات ﺗﺎرﻳﺨ اﻃﺮاف آن ﻳﺎد آورد ﻣﻌﻤﺎری و ﻫﻨﺮ دوران ﺻﻔﻮی اﺳﺖ
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻌﻪ و ﻣﺤﻼت ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن اﻓﺴﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔ در ﻋﻬﺪ ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎن و روزﮔﺎر ﭘﻴﺶ از آن را ﺑﻴﺎن ﻣ دارد.

