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ذاتهللنیکزاد1

سیمایمسجدجامععتیق
شیرازدرروزگارقاجاریه


سدۀسوم کهدر کهیناست بنای  مسجدعتیقشیراز
زمان،بهسببعواملانساین گذر هجریبنیانیافتهو،در
حتوالتودگرگوینهایی یدادهایطبیعی،دچار رو اثر یابر
بناهاییمهچون تارخیی،در ادوار طریف،در شدهاست:از
آن تپندۀ قلب گاه و  شهر مهم اندام که عتیق، جامع
سویی،  از میگرفت. تعمیرایتصورت میشد، حمسوب
حوادثطبیعی،مهچونزمنیلرزههایمهیب،بسیاریاز
یب یهراختر دورۀقاجار در یرساختهایشهر بناهاوز
اینبالیطبیعی کرد.بایدپنداشتمسجدجامععتیقاز
اشارایتپراکندهو یبنصیبنبودهاست.بااینحال،جز
،پژوهشمستقیلدراینبارهصورتنگرفتهاست. کممشار
اینپژوهشبهدنبالآنمیکه،ضمنشرحوضعمسجد در
اقداماتساختماین وشواهد اسناد یه، قاجار زمان  در
یابمی. یمیواهدافآنرادر مسجدراجبو صورتگرفتهدر
اخیر یکسدۀ حدود نوسازیهای و تعمیرات  کار اما
ردیایب  کار که بوده عمیق و گسترده چنان مسجد  در
اسناد روبرومیسازد.مطابق بادشواری را اینشواهد
یریبهجاماندهوتوصیفهاییکهسیاحانخارجی تصو
اینبنایکهنبهدستدادهاند ودیدارکنندگانایرایناز
درک قابل حدودی تا  روزگار این  در مسجد وضع
و تارخیی ارزشهای وجود با عتیق، مسجد میشود.
دورۀ اوضاعمناسیبدر از صنعیت)هنری(واعتقادی،

نبود. یهبرخوردار قاجار

مقدمه
و حاکمییت حتوالت  نظر  از یه قاجار دوران  در  شیراز
کهدر ، شهریوضعییتپرتالطمداشتهاست.اینشهر
تصرف از رامیگذراند،پس پایتخیت زندیهدوران دورۀ
حمترم اسیری بهعنوان آن  در  پیشتر که ، قاجار خان
گرفتوافولکرد.حصار یست،موردیبتوجهیقرار میز
شدویبحفاظ وخندقهایشُپر مطمور وبارویشهر
ینتشبرکندهوبههتران ماند.اجزایبناهایباشکوهوپرز
کوچهای شود. کاخهایتازهساز یبندۀ محلمیشدتاز
بسیاریمسایل و مجعییت ساختار در  تغییر و اجباری
رامیتوانبهاینعواملافزود.باگذشتچنددهه دیگر

واقعشده،هنگامفرمانروایی هستۀکهنشهر ،کهدر مسجدجامععتیقشیراز
زمان گذر  بنادر این بنیانیافت. سدۀسومهجری عمرولیثصفاریدر
شده، وتغییر قبیلتوسعه،خرایب،تعمیر حتوالتودگرگوینهاییاز دچار
سدۀپنجمهجری،مسجدوسعت کهمهۀآنهابهخویبروشننیست.در
سدۀ بود.در جهاناسالممعتبر ردیفمساجدجامعمشهور داشتودر
هشمتهجری،هنگامیکهخدایخانه)بیتاملصاحف(بامعماریخایص
داشت.در منازگزار نفر میانصحنساختهمیشد،مسجدگنجایشهزار در
ین اندامها،مسجدعتیقبهکاملتر پاییایوانهاودیگر یه،بابر دورۀصفو
حتوالتسیایس کنار آرایههایآنافزودهشد.در فضاییرسیدوبر ساختار
رویدادکهموجب شیراز وآباداینوتوسعۀشهری،زمنیلرزههایمهییبدر
یه،شد. دورۀقاجار یژهدر ،بهو یرساختهایشهر بناهاوز خرایببسیاریاز
اینبالیطبیعییبنصیبنبودهاست.مسجد،با مسجدجامععتیقاز
بود. تارخیی وشواهد دادهها  از بسیاری یه،حامل قاجار دورۀ به رسیدن
داردواندک اهبامقرار هالهایاز یهدر دورۀقاجار یخحتوالتمسجددر تار
،پژوهشمستقیل اشارایتپراکندهوکممشار یحمیتوانیافت.جز اشارایتصر
اینپژوهش،ضمنشرحوضععمومی اینبارهصورتنگرفتهاست.در در
اقدامات شواهد و اسناد که است این هدف یه، قاجار زمان  در مسجد
مسجدیپجوییواهدافآنروشنشودتابتوان ساختماینصورتگرفتهدر
مقطعتارخیییادشدهبهدستداد.پرسشمقاله حیاتاینبنادر رواییتاز
سایۀحتوالت در کهسیمایدورۀقاجاریمسجدعتیققاجار ایناست
تعمیراتونوسازیهایحدودیکسدۀ ساختماینچگونهبودهاست.کار
ردیایباینشواهدرابا مسجدچنانگستردهوعمیقبودهکهکار در اخیر
یریبهجاماندهوتوصیفهایی دشواریروبهرومیسازد.مطابقاسنادتصو
اینبنایکهنبهدستدادهاند، کهسیاحانخارجیودیدارکنندگانایرایناز
یر یکتصو تاحدودیقابلدرکمیشود.در اینروزگار وضعمسجددر
کیل،مسجدعتیق،باوجودارزشهایتارخییوصنعیت)هنری(واعتقادی،
بهسببوقوعزمنیلرزههایمداومورسیدگینکردناسایسوگسترده،اوضاع
یراینگسترده، میُبرد.باوجودو یکتالطمحیایتبهسر مناسیبنداشتودر
کالنتر گاهنوسازیهاییچندبهدستکساینچونابراهمیخان تعمیراتو

مسجدعتیقصورتمیگرفت. شیرازیدر
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روبهآباداینرفتهو یه،شهر تشکیلحکومتقاجار از
انبوهخانهها،بناهایعمومیو توسعهمییافت.وجود
یای ،گو مذهیب،مستحدثاتحکومیتوباغاتدلانگیز
چهاردهم و سیزدهم سدۀ  در  شهر تریق و رشد دورۀ

هجریاست.
، کهنشهر حمدودۀ در واقع، عتیق مسجدجامع
دزکو حدفاصلحملههایاسحقبیک،لبآب،سر
سویمشالبهمسجد مرغهنادهشدهاست.2بنادر بازار
سویغرببه طبالیونوبافتمسکوینپشتآن،در
مدرسۀمقیمیهومسجدوبافتمسکوینمتصلبدان،از
سوی یارتگاهشاهچراغواز قدمیوز سویغرب،بهبازار
میشد. متصل  شهر مردم خانههای و کوچه به شرق
خماطره به را اطراف بافت  اخیر سالهای خرایبهای
انداختهواصالتپیرامونمسجدخمدوششدهاست.از
اینروی،فهمسیمایدورۀقاجاریمسجدباجستجوی
یریواسنادمکتوبممکن میداینوبهیاریاسنادتصو

خواهدشد.
یخمسجدراتازمانزندیهواجنامندادن تار یلبر و
یه دورۀقاجار کاریبرایاینبنایکهنبهپایانبردهواز
داشتهکه گفتگوییبهمیاننیاوردهاست.3هبروزیاظهار
چندیاز مسجدکرد،اماپساز میخانزندقصدتعمیر کر
کسیسراغمسجدنرفت آننیز آنانصرافداد.پساز
مسجد  تعمیر به کسی  اگر که داشت شهرت چننی و
ادارۀ سال1315شنیز بپردازدفوریمیمیردوحیتدر
باستانشنایسفارسبهایننتیجهرسیدهبودکهمسجد
مرمتبایقمسجدمأیوس نیست.بنابرایناز قابلتعمیر
به و ساخت  حمصور را خدایخانه  دور فقط و شد
مرمتشپرداخت.4شیباینونیکزادگاهنگاریمسجد
تاانهتایدورۀصفویبردهوسپسبهدگرگوینهای را
در مسجد، وضع جمموع،  در پرداختهاند.5 بنا  معاصر
اهبامگذشتهاست.بااین هالهایاز یه،در قاجار روزگار
یه، قاجار روزگار وصف،فهمسیماووضعیتمسجددر
نشان را مسجد اصیل  منظر واپسنی که اینروی  از

میدهد،امهیتدارد.

جامع  مسجد  خیی  تار حتوالت  و  بنیان   .۱
عتیق

بهدستور گزارشهایتارخیی،مسجدجامعشیراز بنابه
281قبنیانهنادشد.6بهتوصیف عمرولیثصفاریدر
با بنایی  شیراز سدۀچهارمهجری،مسجد در مقدیس
طرحشبستاینبودکهستونهایگردوطاقبندیداشت
و گیاهی نقش میزد.7 هپلو اقصی و شام مسجد با و
یلبر بنیرفتهوتآنراپوپوو یدِیگچبری،کهاز مروار
خبشِقبیل ثبتکردهبودند،وبقایایبرخیستونهادر
سدۀپنجم یدمهنیاقوالباشد.در مسجدمیتواندمؤ
جاییفاضلبود8و ابنبلخی،جامعشیراز هجری،بهنظر

دورانآباداینرامیگذراند.
هجری هشمت سدۀ خنست نیمۀ  در ابنبطوطه
گشادۀ بهداشنتصحین را آن و دیده را عتیق مسجد
نفر ستودهوختمنیزدهکهدوهزار مفروشبهسنگمرمر
بهاینمسجدمیآمدند.9بنایخدایخانه برایادایمناز
میانصحنمسجدبهگماندر )بیتاملصاحف(واقعدر
بهیسپارههای استناد با و شده10 پا بر سامانیان  روزگار
بیتاملصاحفشده،11  بر کهوقف قدمییمورخ568ق،
در بیتاملصاحف نیست. ذهن  از  دور تارخیی چننی
شیخابواسحقاینجو،بهوضعیجدید 752ق،بهدستور
کتیبۀکایشنشانده یخبر ساختهوپرداختهشد.اینتار

سنگباالیبناخواندهمیشود.12 بر
ظفرنامۀتیموریدر نگارهایمنتسببههبزاددر
شاه زمان 935ق،  در را عتیق مسجد که است دست
میدهد.13 نشان  تیمور دورۀ  از رواییت با طهماسب،
ینبهکایشوایواین مطابقاینسند،مسجدمنارهایمز
دارد.هرچندمنارۀمسجداکنونموجودنیست،امااین
دورۀتیموریتارسیدنبهحکومت نشانمیدهدکهدر

یه،کارهایساختماینمسجدمتوقفمناندهبود. صفو
مسجد یه،اقداماتگستردهایدر صفو روزگار در
اینزمانبرجای از کتیبه گرفته،بهطوریکه10 صورت
مسجد هجری، دهم سدۀ  از پیش تا است. مانده
و  آجر با مناسازی اما داشت، سنگی منای و  ساختار
مسجد یهدر مشخصههایمعماریدورۀصفو کایشاز
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یخ بهتار قبله،  حمور ایوانجنویب،در حمسوبمیشود.
و دارد آجری  کهساختار افزودهشد بهمسجد 973ق
با بهگمانهمزمان کایشاست.14  پرکار بهنقوش ین مز
بهشبستانکلضلعجنویبمسجد ایوان،دوفرشانداز
گسترشیافتواز افزودهشد.بهاینترتیب،شبستان
ورودیجنوب وسعتصحنکاستهشد.ساختسردر
مشال یخ1027قوسردر غریبوهشیتمتصلبدانبهتار
و کایش آرایههای  از پوشیده که یخ، تار بهمهنی غریب
میرود. اقداماتدورۀشاهعباسبهمشار کتیبهاست،از
ینبهآرایههای باعظمتوگشادۀمشایلمسجد،مز سردر
یخ1028ق کایشوسنگ،باهشیتوداالنمتصلشبهتار
اینباهیئتدیگری از گردید.15اینورودیپیش پا بر
به یه افزودۀدورۀصفو  ایوانشریقدیگر وجودداشت.
فارس، فرمانروای امامقیلخان، است. 1034ق تارخیی
ودرشتمسجدعتیقبودهاست. یز باینمهۀاقداماتر
اما بود،  شیراز وشکوه رونق دوران زندیه،  روزگار
اینزمان عجباستکهشواهدساختماینیااخباریاز
دست دربارۀمسجدعتیقبهدستمنیآید.تهناسنِددر
از و1193ق، یخ1185 تار به کوچکی سنگی کتیبههای
میخاناست،16کهگمانمیرودمربوطبهتعمیرایت کر روزگار
1180قشیراز بنایمسجدباشد.زمنیلرزهایدر جزیئدر
وضع دربارۀ رساند. آسیب  شهر بناهای به و لرزاند17 را

ادامهحبثخواهدشد. یهدر قاجار روزگار مسجددر

یه وزگار قاجار ۲. سیمای مسجد در ر
یه)سدۀسیزدهموچهاردهمهجری( بااینکهدورانقاجار
وضعمسجد نیست،اماعجباکهاز زمانماچنداندور از
هپلوی دورۀ  در دارد. وجود کمی گاهی آ دوره این  در
مسجد خنستودوم،دگرگوینهایساختماینفراوایندر
حتوالت بسیاریاز اینروشواهدوآثار پدیدآمدهواز
آنپوشیدهیابرچیدهشدهاست. یهوپیشاز دورۀقاجار
یخنامههاودیگر بااینحال،اشارایتپراکندهالبالیتار
تلیق مسجد وضع  از گزاریش میتواند نوشتاری اسناد
شود.مهچننیسیاحانوپژوهشندگاینکهمسجدرادیده
و حتلیل در کردهاند، ثبت بنا این  از یری اسنادتصو یا
یهمفیدویاریرسان بازمناییوضعیتمسجِددورۀقاجار

خواهدبود.

۲ـ۱. وضع پیرامون مسجد
میانبافتفشردهو یهدر دورۀقاجار مسجدعتیقدر
و عمومی بناهای داشت.  استقرار  شیراز قدمی  انداموار
از خانههابافتفشردهایراشکلدادهبودندکهباگذر
کوچههاامکانرسیدنبهمسجدوجودداشت)ت1(.
شکل را بزرگتری واحد مدرسهای و مسجد معدود
روزگاران ،مهچون روزگار این  در عتیق مسجد میداد.
عبادتگاهی جایگاه  در داشنت  قرار  بر عالوه گذشته،
کهن،نقشفضایتقسمیشهریراایفامیکردوباگذشت

شیراز ت1.نقشۀشهر
یه، دورۀقاجار در
1850م/1266ش.

موقعیتمسجدجامع
بافتشهر عتیقدر

مشخصشدهاست.
ودیگران، یار مأخذ:مهر
یری شهرهای  اسناد تصو

ایران:226.

ت2.عکسهوایی
مسجد،موِضعورودیها

وبافتپیرامونکه
میتواندتاحدودی
وضعدورۀ منایانگر

یهباشدمأخذ: قاجار
Wilber,  The Masjid-i 

‘Atiq of Shiraz, 33.
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، شهر  در یه قاجار دورۀ دگرگوینهای باوجود و سدهها
حملهایو هر از مسجدجامعمهچنانحملآمدنمردم
بود.پنج صحنورفنتبهحملههایدیگر از سپسعبور
سهسواینامکانرافراهممیساختند درآیگاهمسجددر
از پیش سردرهایشان و ورودیها اغلب .)2 )ت
بر یه صفو دورۀ یخ تار ازمجله داشتند، وجود یه قاجار
ورودیمشایلودوورودیغریبنوشتهشدهاست.سردر
بهدوازدهامام،دریکهنبودکهبنا مشایلمسجد،مشهور
سدۀهشمتهجریوجودداشت18 ابنبطوطهدر بهاظهار

یهنوسازیشدهبود. دورۀصفو ودر
که داشت  قرار مسجد غریب سوی  در کوچهای
یارتگاهشاهچراغومسجدجامعبودودو حدفاصلز
اثر غریببهآنسوگشودهمیشد)ت2(.اینک،در سردر
داخل دوسردر توسعۀساختماین،کوچهاشغالشدههر
فضای  در  واقعشدهاند.یکسردر یارتگاهشاهچراغ ز
مسجد دارد.  قرار کوچک حیاطی  در دیگری و بسته
آنمتصلبهضلعِقبیل کوچکآجریومدرسهایجماور
مطابق داشت. وجود یه قاجار دورۀ  در جامع مسجد
قبرستاین جامع مسجد ناصری، فارسنامۀ  مندرجات

داشته19کهجایآنمعلومنیست.

۲ـ۲. وصف بنای مسجد
تارخیی،حیاتمسجد اشارات و منابع کمبود باوجود
یرانگریتصور بایدبنیزمنیلرزههایو اینروزگار رادر

ً
میانداختند.ظاهرا آنبهخطر کردکهموجودیتبناراهر
یه،تاپیشاز یخنامههاوسفرنامههایدورۀقاجار تار در
بارۀ رسیدنبهنیمۀدومسدۀسیزدهمهجری،گزاریشدر
کارکرد و زندگی احتماًال نیست. دست  در مسجد این
یانداشت،اماتعمیرات معمولمسجدبهحالخودجر
یرا بنایآنصورتمنیگرفت،ز یاتوسعۀچشمگیریدر
کسیدر بودو،اگر شهرتکایفبرخوردار اینمسجداز
ثبت به جایی در بود،میبایست برده عمارتشدسیت
کتیبههاییکهبنابهعادت یخنامههایادر تار میرسید:در

بناهابهجامیگذاشتند. در
مسجد هجری، چهاردهم و سیزدهم سدۀ  در

فضاهاوعناصریکهدر جامععتیقجمموعهایاستاز
دورههایگوناگونتارخییساختهومرمتشدهبود.شرح
بیانحتوالتمسجدگفتهشد.نقشهایکهدانلد آندر
نگرفنت نظر مسجدکشیده،بادر 1314شاز در یلبر و
ییبتهرنگبنارانشانمیدهد)ت3(. یراینها،وضعتقر و
گشادهاستو صحین اینزمانمتشکلاز مسجددر
منهتیالیهجنویب بنایبیتاملصاحف)خدایخانه(در
فضای درازای شیرازی، فرصت میرزا دارد.  قرار صحن
مسجدرایکصدقدموهپنایآنراشصتقدمبرآورد
شبستانهایمتعددوعماراتفوقانیه کردهکهمشتملبر
اینجامعرامسجدیوسیع است.20اعتمادالسلطنهنیز
عماراتومعابدبسیار21توصیفکردهاست. مشتملبر
شبستانهایی  بر مشتمل که پوشیده سر اصیل فضای
گامبعد خبشِقبیلمسجدگستردهاستودر است،در
دیگر ضلع دو است. شبستان  از  برخوردار مشایل ضلع
اینزمانبنایی همچونروایقمیمنایند.مسجدعتیقدر
سهایواینمشردهمیشود.گرچهدهانۀمیاینضلعغریب
کرد. قلمداد ایوان را آن منیتوان اما میمناید،  گشادهتر
ایوانهاستو،باتوجهبه دیگر از ایوانمشایلعمیقتر
رامنیتوان آن ومشایل پدیدآمده،شکل دگرگوینپسنی
دواشکوب،باگوشوارههای حدسزد.ایوانجنویبدر
نفیس معقیلهای و معرق کایش آرایههای و جانیب
ایوان میسازد.  متصور را مسجد موزون اندام صفوی،
یبایی ز بر وآرایههایکایشوآجر شریقباکمعمقکمتر
و ،مفصلتر مسجدمیافزاید.ورودیمشایلرابایدپرکارتر
، سردر شدکهاز متصور درآیگاهدیگر چهار از چشمگیرتر
کیل،منایغالب هشیتوراهروتشکیلمیشود.بهطور
سنگتراشخوردهومصالح صحنوبیرونمسجداز
سنگاستوسهایوانیادشدهبهانضمام اصیلبنااز
ینبهکایشهایرنگنیوباظرافتکهباآجر سردرهامز

ساختهشدند.
گفتهشد،اندک بارۀمعماریمسجد آچنهدر جز
کرد. کسب میتوان بنا جنبههای  دیگر بارۀ در گاهی آ
امامتمسجد به اشتغال اینکهسلسلۀمشایخ ازمجله
جامععتیقداشتند.امامتمسجدراچندیشیخحممد
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شیخجعفر پیشمناز22وچندیشیخمهدیشیرازیپسر
برعهدهداشت.23

رسمبودهکهشیرازیهاتازهواردانومهمانان
ً
ظاهرا

رابهمتاشایمسجدجامععتیقمیبردند،چنانکهمیرزا
1294قحاجسیاححمالیترابهمتاشای در آسودۀشاعر
دیدن هرچند یه، قاجار زمان  در برد.24 جامع مسجد
بود، ممنوع غیرمسلمانان برای مسلمانان مذهیب اماکن
لیکنبرخیسیاحانوحمققانخارجیموفقبهاینکار
اینکسانبودند منوآقایدیوالفوآیکیاز میشدند.خا

ییآنهاراراهنماییمیکرد.25
ّ

کهمال

۲ـ۳. عایل ها سافل شده: شرح ویراین مسجد
یه دورۀقاجار گرفتهودر قرار منطقهایلرزهخیز در شیراز
که بود شد حادث  شهر این  در چندی زمنیلرزههای
براساس آورد. پدید  شهر یادیدر ز یکخرایبهای هر
باشب 1239ق،مطابق نوروز ناصری،عید فارس نامۀ 
زمنیلرزۀ شوال، ماه  در مهچننی و رجب ماه نوزدهم
عمارات رویداد»کهبیشتر کازرونوشیراز شدیدیدر

خانهها، و بقاع و مدارس و مساجد  از وجدید قدمی
شد.  تکرار لرزه بعد  روز چند آمد.«26 سافلها عایلها
یراینهای اینزمنیلرزهوو از شعری وصالشیرازیدر

آنیادکردهاست.
آمدیکیزلزله »بهخاکاندر

ولوله شداز حمشر جهانروز

وایوانکاخ وبازار آنشهر از

بهجامانددشیتمههسنگالخ

وایوانوباغ بازار مسجدز ز
جغدمیجوسراغ«27 جویی،از اگر

وضعمسجدجامع از گزارشاختصایص هرچند
می واقعنیستکهبپندار از دستنیست،امادور عتیقدر
آنراه یدادآسیبجدیدیدهوخللدر اینرو بنادر

یرانشدهباشد. آنو یافتهوخبشهاییاز
1269ق، رجب 25  در آن،  از بعد سال یس
زمنی لرزش شدهاست. گزارش  شیراز  در زمنیلرزهای
بنبرآمده، خانههایمردماز بهحدیبودکهبسیاریاز
متعّفن هوا مردگان بوی  از و شده هالک کس 1200
یداد رو این ناصری، فارسنامۀ  اشارۀ به بنا بود.28 شده
بناهاشدهبود.29مهنیقولرا موجبخرایببسیاریاز
اعتمادالسلطنهتأییدمیکندکهزلزلۀسخیترویدادهو
جای از خانهها بعضی طوریکه رسانیده، یاد ز خرایب
خودکندهشدهبود.سپسزمنیلرزهباشدتکمتریشهر
شیراز یادیدر اینسالبارانهایز رالرزاندهاست.در
کنت بیفزاید. خرایبها  بر میتوانست که بود30 یده بار
آنخرایببهشیراز دوگوبینو،کهحدود10سالپساز
زمنیلرزۀیادشده، اثر واردشدهبود،گزارشکردهکه،در
خرابوهمسطحزمنیاست شیراز مهچنانبناهایشهر
رویتلهایخاکقدم کوچههابایداز از وبرایعبور

برداشتوآنمنظرۀزشتوماللآوریاست.31
دیدند، را عتیق کهمسجدجامع کساین بعدها،
کردهاند. گزارش و شده  متصور را مسجد خرابۀ منظرۀ
یراینمسجدرابهچشم 1303قو میرزافرصتشیرازیدر
نوشتهاست:»اکنونخمروبهایاست دیدهوبهاختصار

ت3.پالنمسجد
یلبر جامععتیقکهو
کشیدهاست.مأخذ:
Wilber, The Masjid-i 

‘Atiq of Shiraz, 75.
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میرزاحسنفسایی بهطوریکهعایلهاسافلشده.«32
که میدهد توضیح 1304ق حدود  در هنج بهمهان  نیز
»اکنونمتاماینمسجدوسیِعرفیعروبهخرایباست.«33
»بهواسطۀ مسجد، که داشته  اظهار اعتمادالسلطنه
میشود، شیراز کهدر  یفزمانوزلزلههایمتواتر تصار
1888م/1305ق روبهاهنداماست.«34دیوالفوآ،کهدر
مسجدراگشتهوبانگاه رسیدهبود،گوشهوکنار بهشیراز
کردهاست: دقیقتریمنظرۀمسجدرااینگونهتوصیف
و طاقها خرایب وجود با قدمیی مسجد این »باری
آنراهیافته،هنوز شکستدیوارها،کهبهواسطۀزلزلهدر
بارۀخداخانه منظرۀباشکوهخودراحفظکردهاست.«در
ید:»بامآنخرابشدهومنظرۀحزنآوریدارد.«35در گو
وضعخرابۀمسجدترسمیشدهاست از کتاباو،دوگراور
کهباجزئیاتبیشتریمیتواناوضاعآشفتۀبهوجودآمده
شیراز زمنیلرزهایدر زمستان1301قنیز رادرککرد.در
دستنیست. گزاریشدر خرایبهایآن از رویداد.36
رسیدهوبا بهشیراز یلبر مسجد،تا1314ش،کهدانلدو
مفصیلمسجدرامستندسازیومطالعه یر نقشهوتصاو
اسایس دگرگوین و بود بهجا یرانهای و هیئت به کرد،37
ین مهمتر از یلبر بنایآنرخندادهبود.مستنداتو در
واپسنیوضعاصیلبناست، اسنادمعماریمسجددر
اینکهیکیدودههبعدنوسازیوسیعدر یعینپیشاز
مستندات این اغماض، اندکی با شود.  آغاز جمموعه
میمنایاند. نمیسدهپیشتر سیمایمسجدرادستکمدر
یریپساز پارهایکمبوداسنادومدارکنوشتاریوتصو

زمنیلرزهبهاینحنومیتواندجبرانشود.
رویعکسهوایی یراینمسجداز کیلو وسعت
یران دهۀ1310شروشنمیشود)ت4(.خدایخانهو
شده،طاقایوانجنویبوشریقفرودآمدهوایوانمشایل
بهصورت غریب جنوب شبستان است. خیته فرور  نیز
خرابهایدرآمدهوسقفمنهتیالیهشریقشبستانجنوب
یرانهای و به وشبستانمشالشریق شریقخرابشده
منظر مسجد  عناصر و فضاها  دیگر بود. شده تبدیل

فرسودهومندرسداشت.
آن ترسمیکنندۀ که دیوالفوآ، کتاب  گراور مطابق

یژهبنایخدایخانه بارکیلناماست،برخیخرایبها،بهو
وایوانجنویبوضلعمتصلبهاینایوانمعلوممیشود
)ت5(.ستونهایسنگیکنجخدایخانهوکتیبۀمنقور
جدارههای  دیگر اما مانده،  استوار و برجای سنگ  بر
روی یفسنگ ازمجلهستونهایظر بیروین، چهارضلع
صفهوداخلبنا،فرورخیتهاند.اتاقمیاینهرچنددچار
نشان بنینرفتهاست.مهنیگراور آسیبشده،اماکاملاز
خدایخانه میاین اتاق همکف طبقۀ روی که میدهد
باالوجودداشتهکهگمان تراز در ساختمایندیگر عناصر
دواشکوببودهاست.اعتمادالسلطنه میروداینبنادر
بنایمیانصحنرا»عماریتمربعبدیعورفیعدوطبقهبا
«اماروبه صنایععالیۀحجاریوبناییوکتیبههایممتاز
،کهحدود50 یلبر اهندامتوصیفمیکند.38عکسهایو
خدایخانه،ازمجله سالبعدانداختهشده،خرایببیشتر
اشکوب جدارۀجنویبوشریقاتاقکمیاینوبقایایدیوار
آنفاصلۀزمایننهتهنا باالییرانشانمیدهد.بنابراین،در

رسیدگیصورتنگرفته،بلکهآسیبادامهداشتهاست.

ت4.مواضعیکه
طول خرایبگستردهدر
بنای یهدر دورۀقاجار
مسجدرویدادهبود.

مأخذ:نگارنده،بر
رویعکسهواییدهۀ

1310ش.

ت5.خدایخانهو
ضلعجنویبمسجد

کتاب جامععتیقدر
مادامدیوالفوآ.مأخذ:
دیوالفوآ،ایران، کلده و

شوش:464.
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باالی  متر یک حدود  از جنویب ایوان طاق
طاق با مهراه  نیز باالیی گوشوارههای و خیته فرور  پاکار
دیوار از رویخبشی از را گوشوارهها رفتهاست. بنی از
به که سنگی،  منبر داد. تشخیص میتوان بهجامانده
حدفاصلایوانوشبستانجنوبغریبچسبیدهوبه
جایخود در باخرایبهایی آمده، پیش داخلحیاط
جدارۀروبهحیاطشبستان

ً
داشتهاست.ظاهرا استقرار

زمانبازدیددیوالفوآبرجای یادشده،کهسنگیبود،در
بود،اماباگذشتزمانعمدۀآنفرورخیتوبهتیلاز

بدلشد)ت6(. آوار
خیتهبود، صحنمسجد،هرچندآشفتهوبههمر
داشت.  قرار خود برجای آن تشکیلدهندۀ  عناصر اما
برآمده نقاط از بسیاری کهسنگفرششدهبوددر کف
صحن،جویآبو وکندهشدهوآسیبدیدهبود.در
بهچشم یر تصاو حوضهایسنگیوجودداشتکهدر
گوشهومیانصحندرختاینشاخو چهار میخوَرد.در
ایهنا،کتیبههایافراشتۀسنگی برگافشاندهبودند.جز
ساحتجنوبشریقومشالغریبوجودداشتکه در
بود. آنهامنقور معلومنیستچهکارکردیداشتهوچهبر
ومصالح منا و کم کهعمق ضلعغریبمسجد،
مسجد خبشهای  دیگر  از  ساملتر داشت، سنگی
و کامل  منظر چند، آسیبهایی وجود با و، بود مانده
میداد نشان جهبهها  دیگر به نسبت یبنقصیتری
میانششناخته )ت12(.ضلعمشایلباایوانگشادهدر
میشود.شبستانمشالغریبطاقبندیششگانهدارد،
پوشش خیتهواز امامنایشبستانمشالشریقکامًالفرور
فضایداخیلچیزیبهجامناند.ایوانمشایلآجری،که
پاشدهبود،وضعساختنیمه بر طاقنداشتهوباآجر

کارهایرانشانمیدهد)ت15(.
قرار خود جای  در هرچند مسجد، ورودیهای
مشایل بودند.سردر خرایبهاییشده امادچار داشتند،
برقرار  قاجار دورۀ  در امام، دوازده به  مشهور مسجد،
مقرنس( یا )کاربندی طاق  یر ز تزئیین  عناصر اما بود،
کایش مقرنس میخورد. بهچشم آن داغ و خیته ر فرو
نوسازیهایدورۀهپلویاست.آسیبهایی کار موجود

ورودی هشیت و شده وارد غریب ضلع سردرهای به
بود. مانده پابرجا طاق  یر ز کاربندی با غریب جنوب
نوسازیمعاصر هشیتبهمهراهشبستانجنوبغریبدر

پاکسازیشد.

۲ـ۴. تعمیرات مسجد
زمنیلرزهوسپسمرور خرایبهاینایشاز ،پساز

ً
ظاهرا

بارشبرفو اثر زمانوفرسایشهایبهوجودآمدهدر
عتیق جامع مسجد  تعمیر برای جدی تالش باران،
یرانۀمسجدبهحالخود صورتمنیگرفت.واگذاشنتو
ابنیهمانند اینادعاتواندبود.بااینکهدیگر شاهدیبر
)اتابکی(ومدرسهخانچندمرتبهبه مسجدجامعنو
به شدند،بزرگانوحاکمانشهر وضعآبرومندیتعمیر
کهنتوجهینشانمنیدادند.میرزافرصت اینمسجد
دادهکه»خدایتعایل کتابشتوجهوتذکر شیرازیدر
که را فارس حکام و اسالمپناه شاهنشاه دهاد  عمر
بهصفحۀ خود  از نیکی نام و گمارند بهمرمتش مهت
دالیلآنوجودمسجد گذارند.«39شایدیکیاز روزگار
در که، بوده وکیل جامع مسجد و )اتابکی(  نو جامع
کارکردمسجدجامع عتیق،مهان غیابمسجدجامع
آنزلزلۀمهیب،اهلشیراز راایفامیکردند.پساز شهر
شهر خّیران و بزرگان و پرداختند40 خرایبها مرمت به
اینبابداشتند.حاجیمیرزا دستگشادهایدر نیز
1296ق زمنیلرزۀ  از پس شیرازی قوامامللک  کبر عیلا
آبادایناش مسجدجامعنوگشودهودر دستبهتعمیر
کهمدرسۀخانراتعمیریالیق کوشیدهبود،41مهانطور
املآثر و اآلثار،تعمیراتتکیۀحافظ،آرامگاه کردهبود.در

ت6.ضلعجنویب
مسجدجامععتیق.
یراینشبستانو و
خینتطاقایوانو فرور
خرایبکفمسجددر
اینعکسبهخویب
پیداست.مأخذ:
Wilber, The Masjid-i 

‘Atiq of Shiraz, 40.
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و  بازار سقف شاهچراغ، و کوهی باباعیل شاهداعی،
برده، نام را ناصرالدینشاه پادشاهی دورۀ  در سعدیه
اینمیانناممسجدعتیقبهچشممنیخورد.42 امادر
خیته پیرامونمسجدروبهآباداینمیرفتوبناهایفرور
پیرامون قاجاری خانههای میشد. بازسازی و  تعمیر
مسجدکهتایکیدودههپیشوجودداشتند،43نشان
سدۀ و سیزدهم سدۀ دوم نیمۀ  در مردم که میدهد
جامع مسجد اطراف حملههای  در هجری چهاردهم
پا یشرابر گرفتهوخانههایخو سر عتیقسکونتاز
فارسنامۀ   در فسایی حسن میرزا بهگفتٔه میداشتند.
یه)که خرابشدنمسجدطاهر ناصری،کساینپساز
داشته(بقایای جانبِقبیلمسجدجامععتیققرار بر
جایش آنراپاکسازیوزمینشرامتصرفشدهوبر
معتمدالدولهفرهادمیرزا، یلهساختهبودند.بهدستور طو
رادرآوردندومسجدرا ،یِپمسجدمذکور حاکمشیراز
کنار جایاولیهبازسازیکردند.44مدرسۀمقیمیهدر بر
یران و نیمه بهحال زمنیلرزه  از پس  نیز مسجد مهنی
این با گرفت. صورت آن  در تعمیرایت که بود درآمده
مسجد آیاداین و  تعمیر به یبتوجهی پذیرش وصف،

میمناید. جامععتیقدشوار
مرآه البلدان در  اعتمادالسلطنه کوتاه قول به  اگر
ویل شده تعمیر  »مکرر کردهمسجد  ذکر که کنمی، اّتکا
زلزلههاآنراخراب]میکند[«،45ممکناستمقصود باز
دورۀ مسجددر یابمیکهاشارهبهتعمیر اورااینگونهدر
یههمدارد.مصححفارس نامۀ ناصریبهتعمیرات قاجار
مسجدجامععتیقاشارهدارد46امامأخذاو 1292قدر
تعمیراتمسجدجامع رامنیدانمی.گمانمهبمیمبینبر
بهقول که دارد وجود معتمدالدوله میرزا فرهاد بهفرمان
حاکمنامبرده نسخۀخطیکتایباز حمیططباطباییدر

شدهاست.47 ذکر
حدودی تا قاجاری یخنامههای تار  در هرچند
دیوان  در اما شده،  اختیار سکوت مسجد بارۀ در
قاجار ناصرالدینشاه  بار در  شاعر صبا، فتحعیلخان
بنای مدحابراهمیخانوتعمیر خاللشعریدر کهدر
،ضمنوصفخرایبها،بهتعمیرات مسجدجامعشیراز

یحدارد. 1244قاشارۀصر مسجدتوسطنامبردهدر
وعال »آمسانعقلودینسرمایۀعز

وشأنپیرایۀمدحوثنا آفتابقدر

دودمانبوالبشر حاجیابراهمیفخر

وعال... وجاللتکعبۀعز قبلۀقدر

سهپر کجارأیشمهندسگشتمعمار هر

خطاستوا استوادادشز رشتههبر

گشت معماریجودشبسیمعمور عاملاز

آنمهایونخطۀعشرتسرا... خاصهشیراز

کهن ایندهر سیر مسجدجامعکهگشتاز

کفبنیانآندامانآبادیرها از

آنبامیکهبومیراتواندشدوطن نهدر

آنجاییکهموریراتواندگشتجا نهدر

حادثاتآمسان گشتیکجابازمنیاز

ایوانکیوانزدقفا سقفایوانشکهبر

لطفآنخداوندشچننی دیدچونمعمار

یاریلطفخدا کردمعمورشچناناز

فضایساحتآنتنگدلآمدزمنی کز

آمدمسا... آنشرمسار منظر مسّو وز

خبتجوان عقلاز الغرضچوندیدپیر

آنفرخبنا بایندر آبادیاز یور ز

یختعمیرشچننی باصباگفتایپتار

کردابراهمیثاینکعبۀدومبنا«48

1237 یسان، تذکرهنو  ذکر به بنا صبا مرگ سال
یخ)1244ق( یا1238قبودهاست.49پس،اینمادهتار
حاجی حیات با اما ندارد، مطابقیت  شاعر حیات با
1216ق اواز شیرازیتطبیقمیکند. کالنتر ابراهمیخان
و پرداخت کالنتری  امور لوازم به یبمنازعه 1226 »تا
کارهایدیواین منصبکالنتریمعزولگردید،از چوناز
سال خانۀعافیتخودبنشستودر اعراضمنوده،در
در دیگری کس  شعرِ منیدانمی یافت.«50 وفات 1246
دیوانصباواردشدهیاسهودیگریرویدادهاست.این
،شواهدتعمیرات اهبام،هرچهباشد،بهواسطۀاینشعر
منتسببهابراهمیخانرامیتوانیپجوییکرد.باتوجه
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حکومت  روزگار  در میشود معلوم ، شعر حمتوای به
کفبنیان کهن،از ایندهر سیر فتحعیلشاهمسجد»از
آندامانآبادیرها«شدهوخرایبزمنیلرزۀ1239قدر
بهمرمتپیداکرده آنچنانرویمنودهبودکهنیاز باموبر

وبهآبادیاشاقدامشد.
کندهشدهو سنگابمسجدعتیق کهبر شعری
خود حممدعیلخملصیآنراخواندهنامابراهمیخانرابر
کید صحتایناقدامتعمیرایتتأ دارد)ت7و8(وبر
میکند.بنابراین،باینساختسنگابوباینتعمیرات
منقور اشعار مسجدمیتواندیکتنباشد.دومصرعاز

دوازدهضلعسنگاببهاینمضموناست: بر
ینتیافته یبوز ملکسلیمانز آنکهاز

ودولتابراهمیخان51 صاحباقبالوعز

2ـ5.شواهدتعمیرات
نوسازیهایمعاصر یریکهپیشاز مطابقاسنادتصو
یژگیهای بهجامانده،سهنوعتعمیراتیااقداماتکهو
مسجدقابلتشخیص یهدارددر ساختمایندورۀقاجار

است:
الف.تعمیر با استفاده از اندود:تاسال1398ش،
که میشد دیده ایوانجنویب بدنۀ  بر تعمیرایت شواهد
و  آجر بدنههای البالی خرماییرنگ اندودهای شامل
کاشیکاریایوانجنویببود)ت9و10(.آرایههایآجر
برای و، بود خیته ر فرو ایوان داخیل بدنههای کایش و
شدنخرایباینآرایههای ادامهودامنهدار پیشگیریاز
بدنههای با همسطح اندودی یه، صفو دورۀ نفیس
سهجدارۀایوانایناندودها هر اصیلکشیدهشد.در

ت7:سنگابمسجد
دورۀ جامععتیقدر
یهکهتادهۀ قاجار
یکیاز 1310شدر
زوایایمسجد،پشت
ورودیمشال سردر
داشت. یبقرار غر
مأخذ:دیوالفوآ،ایران، 
کلده و شوش.
ت8.کتیبۀروییکی
اضالعسنگابکه از
نامابراهمیخان)حاج
ابراهمیخانکالنتر
شیرازی(کندهشده
است.مأخذ:خملصی،
.94

یبایوان ت9.بدنۀغر
جنویب.اندودتعمیرایت
خرماییرنگباهاشور
نشاندادهشدهاست.
مأخذ:نگارنده،1384.
یبایوان ت10.بدنۀغر
جنویب.تمناینزدیک
اندودتعمیرایت از
خرماییرنگ.مأخذ:
نگارنده،1384.
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،کهبایدآنرامرمتاضطراری بهچشممیخورد.شیوۀکار
ایندورهمرسومبودهاست.مثًالعیلخان دانست،در
اردبیلعکسیبرداشتهکهاین بقعۀشیخصیفدر وایلاز
شیوۀمرمترانشانمیدهد)ت11(.شایدچننیاقدامی
آن مسجداجنامشدهبود،اماشواهدیاز مواضعدیگر در

بنامنیتوانیافت. سر اسنادیابر در
که ایوان، پشت  در واقع مسجد، جنویب داالن
آثار میشود، حمسوب مسجد فضاهای ین کهنتر  از
وجرزها سطوحستونها بر گوناگون تعمیرایت الیههای
یاد ینالیۀتعمیرایتبهاحتمالز بهخویبپیدابودوآخر

یهبودهاست. مربوطبهدورۀقاجار

ً
نسبتا نوسازی شواهد بازآرایی: و  ی  نوساز ب.
که است تشخیص قابل قدمیی  یر تصاو  در گستردهای
جنویب جهبۀ  از خبشی و مشایل جهبۀ  سراسر شامل
اقدامساختماین این و13(.مشخصۀ میشود)ت12
آجر از بااستفاده برایصحن ساختجدارۀجدیدی
زمینۀ که حنو این به بوده، معقیل کایش آرایههای و
چلکیهایدوجانبچفدهاوشریفبامآرایهبندیشده
داشتهاست)ت15و16(.منایبدنههاومصالحاصیل
و یه،آجر مسجدسنگیبودهو،باافزودههایدورۀصفو
قامتایوانهاوسردرهاواردبناگردید.مداخلۀ کایشدر
مناهایصحن سراسریدر قاجاریبازمینۀآجریبهطور

، یلبر و عکسهای  از یکی اساس  بر درآمد. بهاجرا
میتواننتیجهگرفتکهاینمناسازیبهصورتالایقبر

شدهبود)ت14(. منایسنگیپیشنیکار
که اینشیوۀساختمایناهلامخبشمعماراینشد
مسجد دهۀ1320-30شدستبهنوسازیوسیعدر در
با را مسجد جدارههای مهۀ هنایت  در آنان میزدند.

ت11.بدنۀبیروین
کایشکاریجمموعۀ
حال شیخصیفدر

اجناممرمتاضطراری
اندوددر بااستفادهاز
یه.مأخذ: دورۀقاجار
آلبومعیلخانوایل،

عکس105.

ت12.ضلعمشایل
وغریبمسجددر

یه.مأخذ: دورۀقاجار
دیوالفوآ،ایران، کلده و 

شوش:461.

ت13.ضلعمشایلو
یلبر غریبمسجد،کهو
1933م/1312ش در
گرفته،بازگوکنندۀوضع

یه دورۀقاجار مسجددر
است.مأخذ:

Archnet.org/sites/1665.

ت14.الاقپوستۀ
آجریبهبدنۀسنگی

عکسیکهاز مسجددر
یبانداخته کنجمشالغر

شدهمعلوممیشود.
مأخذ:

 Wilber, The Masjid-i 

‘Atiq of Shiraz: 45.
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سنگیبهآجری از را کردندوسیمایبنا  کار اینالگو
مسجدعتیق،میراث دگرگونساختند.بهاینترتیب،در
گرفنتشواهد یه،بدوندرنظر یهوقاجار مداخالتصفو

،برترییافت. ساختماینکهنتر
:درحایلکه ج.ساخت ایوان مشایل و تعمیرات دیگر
یرانرهاشدهبودند، ایوانهایجنویبوشریقبهحالو
بهنوسازیکردند. یهآغاز دورۀقاجار ایوانمشایلرادر
یلبر پامیشد،چنانکهو بر اینایوانرویایواینقدمییتر
دورۀقاجار گراور شواهدآنرابهدستدادهاست.52از
آنمعلوممیشودکهطاقزدهنشده پساز یر وتصاو
که شده اجرا ) )دندانهدار  یز الر بهصورت دیوارها و
کنند)ت آرایههایکایشوغیرهرابهعنوانمناکار

ً
بعدا

، دورۀمعاصر 13،12و17(.مهنیایواننیمهکارهرادر
در  فرشانداز یک حذف و جلویی خبش برداشنت با

جهبۀمشایل،بهشکلموجودکاملکردند. سراسر
آچنه حوایلایوانجنویب،جز شواهدتعمیراتدر
نوسازیدیدهمیشود. پیشاز یر تصاو کهگفتهشد،در
یرانشدۀغرفۀ و اینتعمیراتمربوطبهبازسازیعناصر
آن،  از پیش بود. مانده نیمهکاره که است ایوان غریب
ایوان به که منایجنوبشریقصحن  در جدارهسازی

جنویبمتصلمیشوداجراشدهبود)ت18(.

۳. استنباط ها
هرچند شد، یاد که گونهگون، تعمیرات زماین ترتیب
جز اینکه و دارد اهبامات پارهای اما است، باامهیت
کسدیگریکهبهمرمتواحیای حاجیابراهمیکالنتر

یدندمنیشناسمی. مسجدعتیقاهتمامورز
کهجدارهسازی داد تشخیص منیتوان بهدرسیت
زمان یا بوده همزمان مشایل ایوان ساخت و صحن
ایوانرفتند.تفاوتمیانحنوۀساخت دیگریبهسراغ
جدارهسازیصحنوایوانتاحدودیمشخصاست
)ت15و16(،امااینکهاینتفاوتمبنیتفاوتزماین
بهدرسیت بیانمیدارد را زمان یک اقدامیدر یا است

روشننیست.
از پیش به مربوط بهگمان اضطراری تعمیرات

ت15.جزئیات
مناسازیمربوطبه
یه. نوسازیدورۀقاجار
غرفۀشریقایوانمشایل.
مأخذ:
 Wilber, The Masjid-i 

‘Atiq of Shiraz: 54.

ت16.جزئیاتمناسازی
بوطبهنوسازیدورۀ مر
یب یه.غرفۀغر قاجار
ایوانمشایل.مأخذ:
Wilber, The Masjid-i 

‘Atiq of Shiraz: 54.

ت17.ایوانمشایل
وضعیتنیمهکاره. در
مأخذ:
Wilber, The Masjid-i 

‘Atiq of Shiraz: 48.
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یرا خبشهایگوناگونمسجداست،ز یراینگستردهدر و
پابودوبارسیدگی فضاییمانندایوانجنویطاقشبر
کرد.جدارهسازی فضاهاهبرهبرداری اینچنیینمیشداز
که دیگری تعمیرات با را، مهراه صحن جهبههای  در
زمنیلرزۀ1239ق منیشناسمی،میتوانبهاقداماتپساز
آننسبتداد.بااینوصف، وترممیخرایبهاینایشاز
شیرازینزدیکاست. آباداینابراهمیخانکالنتر بهکار
زندهماندهبود، 1246قفوتکردو،اگر ابراهمیخاندر

مسجدمیپرداخت. اینبهتعمیر شایدبیشاز
در منیتواند مشایل ایوان نیمهکارۀ بنای ساخت
یرافنساختآنبا مهنیبازۀزماینصورتگرفتهباشد،ز
نظر اقدامجدارهسازیهاتفاوتعمدهداردوایندواز
اتصالوچفتوبستمنطیقندارند. بّناییبایکدیگر
توسط و 1269ق زمنیلرزۀ  از پس ایوان ساخت شاید
ایوان  کنار تعمیرات باشد. گرفته صورت دیگری کس
باجدارهسازی یعین است؛ وضعی مبنیچننی جنویب
آن دورۀقاجاریتفاوتداردوبازسازیچندیپساز

رانشانمیدهد.
زمنیلرزۀ1269قمسجدجامع جمموع،پساز در
ترممی برای کوششی و شد واهناده خود بهحال عتیق
یابهعمل یراینهاوبازگرداندنبنابهچرخۀزندگیپو و
دلبافتمسکوین،متصلبه نیامد،هرچندمسجددر
بهعنوان و داشت قرار یارتگاهشاهچراغ، ز و  شهر بازار
گرهگاهیارتباطیحملآمدوشدروزانۀمردمبودوبایدحمل

پاکیزهوقابلهبرهبرداریبهحسابمیآمد.

مجع بندی و نتیجه
یه،سیر قاجار روزگار به تارسیدن ، مسجدعتیقشیراز
بهطوریکه گذراند،  سر از را معماریچندی و تارخیی
گوناگون دورههای ساختۀ بنا این اندامهای و فضاها
ینو وسیعتر ،از شهر بودو،باوجودمساجدگوناگوندر

حمسوبمیشد. ینمساجدشیراز مشهورتر
یهحیاتمتفاوتوپرتالطممسجد قاجار روزگار
یده مسجدبر میرود.زمنیلرزههایمداوماماناز بهمشار
کهن بناهای  از بسیاری  یرانگر و یدادهای رو این بود.

وبرایمهیشهحموساختوبناهایبایق رامطمور شیراز
اینپژوهش یادشدند.در نوسازیهایز ماندههمدچار
زمنیلرزۀ کهتعمیراتونوسازیهاییپساز روشنشد
حاجی آن باین که گرفت صورت 1239ق  در خنست
زمنیلرزۀ شیرازیبود.مسجد،پساز ابراهمیخانکالنتر
،بهحال 1269ق،بااجنامتعمیرایتناچیز مهیبدومدر
یهبهمهانحال قاجار یرانواهنادهشدوتاپایانروزگار و
بایقماندوتادهۀدوم1300خورشیدیکسیدستبه
اندکدادههایتارخیی آباداینبنایشنبرد.بااستفادهاز
یری،سیمایمسجد وبرخیشواهدمعدودواسنادتصو
بهدستدادهشدکهبیشتر قاجار روزگار جامععتیقدر
این آباداین برای تالشهایچندی و یراین و حکایت

بنایکهناست.
که باشد داشته وجود هم دیگری اسناد شاید
به را عتیق اهباماتشناخیتمسجدجامع  از بسیاری
گرفنت  قرار دسترس در نزدیکسازد. بیشتری روشنایی
چننی  در میتواند منتشرنشده یادداشتهای و اسناد

پژوهشیمفیدواقعشود.

ت18.اقدامات
ایوان تعمیرایتکنار

جنویب.بازسازی
یرانشده خبشهایو

کهنیمهکارهماندهاست.
مأخذ:

Wilber, The Masjid-i 

‘Atiq of Shiraz: 58.
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