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 3/12/81 : مقالهدريافت       

  28/1/85: تأييد نهايي           
  
  

  چكيده
دهد كه شهر ساوه از قدمت  هاي باستاني پيش از تاريخ نشان مي ده از تپهآثار و شواهد بدست آم        

    بسيار بزرگ آسيا آباد ساساني در جوار شهر، قدمت آن ةوجود قلع. تاريخي زيادي برخوردار است
. اند  اسالمي ناميدهةنويسان اسالمي نيز شهر ساوه را از آثار دور جغرافي. رساند  ساساني ميةرا به دور

ام عرب و در اوايل قرن چهارم هجري قمري به دست حكام  اسالمي توسط حكّةليه در قرون اوساو
           دهد كه اين شهر در دوران اسالمي  رخان نشان ميمطالعات انجام شده توسط مو. شد ايران اداره مي

                 .گذرانده استتا اوايل قرن هفتم و بعد از حمله مغول تا اوايل قرن دهم دوران درخشان خود را 
وجود .  بزرگي وجود داشت كه به دست مغوالن به آتش كشيده شدةدر شهر ساوه كتابخان

هاي  در اين شهر ميوه. ها در اين شهر نشان از اهميت و اعتبار آن است ها، مدارس و رباط بيمارستان
 نيز انار ساوه از شهرت خاصي گونه كه اكنون  همان؛شد انجير، سيب و انار به فراواني يافت مي

                مسجد جامع اين شهر. نيز در ساوه قرار دارد) ع(زاده اسحق برادر امام رضا  قبر امام. برخوردار است
                    هاي مختلف معماري خود از زيبايي خاصي برخوردار بوده هاي متعدد مربوط به دوره با كتيبه

. در چهار فرسخي شهر ساوه مقبره شموئيل پيغمبر قرار دارد.  شاهد آن هستيمدر حال حاضر نيز كه
 صفويه از نظر ةاوه تا دورسشهر . هاي ارتباطي اين شهر نام برده است حمداهللا مستوفي نيز از شاهراه

                         هايي  خزف. شد صنعت سفالگري رقيب بزرگي براي شهرهاي ري و كاشان محسوب مي
ترين انواع آن مربوط به قرن چهارم هجري قمري است در اين شهر كشف شده كه نشان  كه قديمي

هاي مكشوفه در ساوه مربوط به دوره ساساني، اوايل  سفال. استآن  رونق صنعت سفالگري ةدهند
  .اسالم تا دوره صفويه است

زاده اسحق،  وه، امامخانه بوطاهر خاتوني، درياچه سا مسجد جامع ساوه، كتب :واژگان كليدي
  .سازي شموئيل پيغمبر، سفالگري، خزف

  مقدمه
هاي  سكونتگاه. اي دارد  بررسي جغرافياي تاريخي آنها جايگاه ويژه،براي آگاهي و شناخت هرچه بهتر شهرها

سترش اند كماكان با گذشت زمان در حال توسعه و گ زيستي بشر به ويژه شهرها كه جمعيت بيشتري را در خود جاي داده
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بايست راهكارهايي را برگزيد كه شرايط الزم را براي تعادل بخشي به حيات  است، بديهي است در چنين وضعيتي مي
هاي موجود از  ها و چالش شناخت وضع موجود شهرهاي كنوني به روش علمي و آگاهي از نارسايي. ها فراهم سازد انسان

 در ابعاد مختلف طبيعي و انساني آنها از سوي ديگر در تعادل بخشي هاي مؤثر يك سو و وجود امكانات بالقوه و پتانسيل
تحقيق و بررسي جغرافياي تاريخي شهر يعني آنچه كه در گذشته .  هماهنگ و پايدار شهري بسيار اثربخش استةبه توسع

سياسي، اقتصادي و  كاركرد نيروهاي طبيعي، نتيجه«اتفاق افتاده است و براساس آن شهر شكل گرفته و توسعه يافته است 
، 1384كاظميو شكويي (»هاي گذشته بوده كه با فضاي امروزي شهر پيوند خورده است  فرهنگي در دوره-اجتماعي

  .اي مثبت تأثيرگذار است ريزي آتي شهر به گونه و نگرش و توجه به آنها در برنامه) 30ص
هـاي گذشـته دانـست و         ك منطقـه در دوران    جغرافياي تاريخي را بايستي به معناي مطالعه و بررسـي جغرافيـاي يـ             “

 با جغرافياي تاريخي كه در      ،گردد  اينجاست كه تفاوت عمده بين جغرافياي زمان حال كه برمبناي روابط مكاني استوار مي             
لذا در ايـن علـم روابـط مكـاني انـسان در قلـب مقـاطع زمـاني در         . شود آن عامل زمان نقش مهمي برعهده دارد روشن مي    

  ).15، ص 1378بيك محمدي (“شود تا چگونگي مسايل جغرافيايي امروز بشر بهتر درك شود ميگذشته مطرح 
 كدامند؟ ،شوند عواملي كه در گذشته و حال به طور نسبي در كنار يكديگر موجب پيدايش و گسترش شهرها مي

رسي به منابع آبي، شرايط ترين آنها دست هاي شهري ناشي از عوامل متعددي است كه مهم بديهي است استقرار سكونتگاه
هاي معدني، اراضي مستعد كشاورزي در  آب و هوايي، موقعيت جغرافيايي به ويژه ارتباطي، امنيت، وجود پتانسيل

اي معموالً استمرار حيات  هاي منطقه توانمندي.  مناطق روستايي پيرامون آن و نظاير آن است،هاي زراعي شهر پسكرانه
وجود شهرهاي قديمي . آورد ها نقش شهري را نيز بوجود مي نوع اين توانمندي. بدنبال داردشهري و زندگي شهرنشيني را 

 ناشي از عوامل مثبتي است كه در دو بعد طبيعي و انساني قابل ،در كشور و از جمله شهر ساوه كه هنوز پابرجاست
 و آثار مكشوفه، ناشي از بستري مناسب يابي شهر ساوه در موقع كنوني خود با استناد به شواهد عيني مكان. مالحظه است

گيري  گيري آن بوده است، عوامل متعددي كه در كنار يكديگر شرايط الزم را براي ايجاد و شكل براي استقرار و شكل
ت خود باقي است و به همين لحاظ است كه شهر ساوه هنوز  كماكان به قو،اين شهر در طول تاريخ بوجود آورده است

عناصر و عوامل موجود را شناسايي تا رو براي ادامه حيات اين شهر الزم است از اين. حال گسترش استبرجا و در ي پا
هاي توسعه آن را در  هاي نوين جهت آوري وردهاي كنوني به ويژه تكنولوژي پيشرفته و فنانمود و با بكارگيري از دست

امروزه الزمه . اي ارگانيك سوق داد  رشد و توسعهدهي به شهر آن را به سوي هاي مختلف مشخص نموده و با نقش زمينه
شناخت عناصر پايداري شهر ساوه و تقويت آنها در كنار ساير . شناخت وضع موجود شهرها مطالعات تاريخي آنها است

  .اي پايدار ادامه دهد ريزي موجب خواهد شد كه اين شهر روند توسعه خود را به گونه هاي برنامه روش
 تـا   ،گـردد   اين تحقيق بـا توجـه بـه موضـوع آن كـه بـه مطالعـات گذشـته شـهر برمـي                      انجام  اي  روش اتخاذ شده بر   

 زيـرا  ؛شناسي، تاريخ و جغرافيـاي تـاريخي اسـت          هاي تحقيق باستان     تلفيقي از روش   ، آتي آن باشد   ةراهگشايي براي توسع  
وجـه بـه شـرايط حـاكم سياسـي،      هـاي تـاريخي بـا ت       هاي شـهري در هـر يـك از دوره           هاي جغرافيايي به ويژه كانون      محيط

مـشاهدات عينـي و     . كننـد   يابند و بسترهاي جغرافيايي نيز نقش آنها را تقويت مـي             فرهنگي شكل مي   -اقتصادي و اجتماعي  
آگاهي از خصوصيات جغرافياي تاريخي شهر نيز چه از طريق حضور در محـل و چـه اسـتفاده از منـابع تـاريخي، اسـناد و                    

هـاي موجـود در آن        شناسي كه بر روي مسجد جامع ساوه صورت گرفته و كتيبـه             قات باستان مدارك موجود به ويژه تحقي    
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يخي ها و بررسي حوادث تـار       مراحل بعدي تحقيق شامل تجزيه و تحليل داده       . در انجام اين تحقيق مدنظر قرار گرفته است       
واند راهگشايي براي بقاء و حيـات فيزيكـي   ت ري و دستيابي به آنچه كه مي   يگ  و سرانجام نتيجه  و تأثير آن بر روي شهر بوده        

  .و انساني شهر ساوه باشد در انتهاي بحث به آن پرداخته شده است
  

  جغرافياي تاريخي ساوه
يا آبه » سه آوه«گويند ساوه در حقيقت   به طوري كه برخي از مردم ساوه مي،مناسبت با آب نيست  ساوه بيةواژ

بنابراين به احتمال زياد علت ). 121، ص1370نهچيري . (ي به معني آب استظ محلّدر تلف» اُو«باشد و  مي» اُو«مشتق از 
در برهان ). 27، ص1381الويري(ر در اين منطقه بوده است هاي دو ب در گذشتهآوجود » آوه«يا » آبه«ناميده شدن به 

، 1330خلف تبريزي(گفتند  نيز مي» ساوه شاه«است كه او را  قاطع آمده است نام اين شهر از نام پهلوان توراني گرفته شده
هاي اطراف آن  در جاي ديگر از ساوه به معني خرده طال نام برده شده است كه به علت حاصلخيز بودن زمين). 1078ص 

  ).21، ص 1367 جغرافياي استان مركزي( شده است به اين نام تشبيه
 ازكايي (رفته است مين ماد بشمار ميهاي سرز  هفتم قبل از ميالد يكي از ده دژ و منزلگاهةساوه در سد

اين شهر در فاصلة شهرهاي بزرگي مانند همدان و ري باستان قرار داشته و در ادوار مختلف تاريخي گاهي ). 5،ص1369
نويسان و مورخين ساوه را بعضي  در اين مورد جغرافي. شده است جزو همدان و زماني جزو ري باستان محسوب مي

كه عراق عجم را ايرانيان در قرن ششم هجري قمري   حال آن؛اند  ياد كرده2و زماني جزو جبال 1اوقات جزو عراق عجم
 ،از ساوه برده نشدهنامي ها و كتب پيش از اسالم  گرچه در نوشته. اند يعني در دورة سالجقه به ناحية جبال اطالق نموده

ي ن داشت كه شهر ساوه از قدمت تاريخي زيادتوان اذعا هاي باستاني پيش از تاريخ مي ولي با توجه به وجود تپه
غرب و چندين ب شهر و قلعه گبري الوير در شمالزاده عبداهللا در جنو دست آمده از امامآثار و شواهد ب. برخوردار است

 محسوب 3دهد كه اين منطقه در قديم بسيار آباد بوده و جزو دولت مركزي ماد  ديگر در بخش نوبران چنين نشان ميةتپ
. هاي بعدي چون هخامنشيان و پارتيان و ساسانيان بوده است ده است و پس از آن نيز جزو الينفك حكومتش مي

 عة در صورتي كه وجود قل،اند نويسان اسالمي نيز به شهر ساوه اشاره نموده و آن را از آثار دورة اسالمي ناميده جغرافي
اي  در مقاله. رساند ت، الاقل قدمت آن را به دورة ساسانيان ميباستاني آسيا آباد كه قلعه بسيار بزرگي در جوار شهر اس

                                                           
هاي البرز و از جنوب به خوزستان و عراق، و  ربايجان از شمال به كوه آذبهاز مشرق به كوير خراسان و فارس از غرب : هايي است محدود به  منظور از عراق عجم سرزمين-1

  :اين محدوده شامل مناطق ذيل است
طور كه در متن باال  همان.  قسمت بزرگي از صحاري و مراتع ايران مركزي-زرخ ري تا دربند بحر - نهاوند- اصفهان- اراك- قزوين- كرمانشاه- همدان-گروس

  .اند ق عجم را ايرانيان ظاهراً در قرن هشتم هجري قمري در دورة سالجقه به ناحية جبال اطالق نمودهيادآوري شده است نام عرا
  .50، ص 1362 محمد پروين گنابادي، مؤسسه انتشارات اميركبير، تهران، سال ةگزيدة مشترك ياقوت حموي، ترجم: براي اطالعات بيشتر رجوع شود به

  .200ص. 1337شر كتاب، سال ننج، ترجمة محمود عرفان از انتشارات بنگاه ترجمه و هاي خالفت شرقي، تأليف لستر سرزمين
شناسي ايران باستان تأليف لوئي واندنبرگ ترجمة عيسي  ، از انتشارات كتابخانة خيام؛ باستان»مشيرالدوله«تاريخ ايران قديم از آغاز تا انقراض ساسانيان، تأليف حسن پيرنيا 

  .727، ص 1340المحسين مصاحب، مؤسسه انتشارات فرانكلين، غالمعارف فارسي، جلد اول به سرپرستي  ، دايرة120ص ،1348ه تهران، سال بهنام، انتشارات دانشگا
  .الذكر مراجعه نمود توان به مراجع فوق براي اطالعات بيشتر مي. شد  عراق عجم تا قبل از قرن ششم هجري قمري به نام جبال خوانده ميةناحي، طور كه يادآوري شده  همان-2
زار دشت كوير و از مغرب و جنوب به سلسله جبال  و از شرق صحراي شوره) در جنوب درياي خزر(هاي البرز  از شمال به رود ارس و قله: هايي بوده محدود به  سرزمين-3

ريخ ايران از آغاز تا انقراض ساسانيان، تأليف حسين پيرنيا  براي اطالعات بيشتر رجوع شود به تا:شده است آذربايجان، كردستان و عراق عجم مي:زاگرس و شامل
  .107 -115، از ص 1345 تاريخ ماد، تأليف دياكونوف ترجمة كريم كشاورز، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، سال -56، ص ...)مشيرالدوله(
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 هاي تر احتماالً آثاري از دوره هاي وسيع  با انجام كاوش... «:چنين آمده است»  مسجدجامع ساوهپيگيري در«تحت عنوان 
اوه و برخي از كه ردپاي معماري ساساني را در مسجد جامع س پيش از اسالم در اين شهر بدست خواهد آمد، كما اين

  ).17، ص 1355موسوي(» .توان بازشناخت وح ميزواياي آن به وض
دانان قرن چهارم هجري و در  رخين و جغرافيهاي مو اطالعات ما در زمينة پيشينة تاريخي ساوه بر اساس نوشته

ضمن رعايت  اتسعي شده المقدور  اند و حتي هاي بعد از آن به ويژه سفرنامة سياحان است كه از ايران ديدن كرده دوره
ها، ترسيمي از وضع اقليمي و سرگذشت وقايع مهم تاريخي اين شهر در گذشته بيان  تركيب تاريخي و آوردن عين نوشته

  .شود
 از همدان به ساوه سي فرسخ است، و ساوه شهري ...«: گويد  چهارم هجري قمري ميةابن حوقل جهانگرد سد

روند زيرا از مردم  ق كه شتر فراوان دارد و بيشتر حاجيان با اين شتران به حج مياست پاكيزه و نيكو حال بر طريق عرا
 ابن حوقل. (»ه تا ري سي فرسخ استبرند و از ساو النهر و حوالي آن را به مكه مي ءآنجا سارباناني هستند كه مردم ماورا

  ).102، ص 1345
               ... بويه به حكم برادر در عراق عجم پادشاه بودالدوله حسين بن ركن«: نيز چنين آمده است» تاريخ گزيده«در 

 ري، همدان، قزوين، ...درگذشت و ملك عراق به پسران كوچك داد) ق.هـ  366(در محرم سنه ست و ستين و ثالثمائه 
، 1369 مداهللامستوفي، ح. (» مسلم داشت...ابهر، زنجان، ساوه، اوه و بعضي از مناطق كردستان را به فخرالدوله علي و

                 هاي ايران و اعراب به تصرف اعراب  همدان در ضمن جنگ«: آمده است كه» از عرب تا ديالمه«در كتاب  ).412ص
در آمده بود ولي حيش كه يكي از بزرگان همدان بود پس از مدتي سر از اطاعت اعراب برداشت و بر عليه آنها قيام كرد 

ن پراكنده و فراري او به طرف ساوه رفتند و در آنجا نيز نعيم بن مقرن بار ديگر با آنها به جنگ اما شكست خورد و سپاهيا
در زمان سلطان مسعود غزنوي  «:آمده است» السير حبيب«در ). 293، ص 1338 پرويز(» آنها را شكست دادپرداخت و 

 حاكم ري بود از طرف سلطان مسعود سپاهي اهالي قم و ساوه كه پاي در ميدان عصيان نهاده بودند ابوسهل حمدوي كه
  ).392، ص 1353 خواندمير. (»در آورندبه آنجا فرستاد تا آنان را به اطاعت و فرمانبرداري 

بحمداهللا تعالي كتب شيعه اصوليه ظاهر و باهر است و بيرون آنكه در سراهاي ايشان «: در كتاب النقض آمده است
خانه  خانه صاحبي، و به اصفهان در كتب ي بالد اسالم نهاد است، به ري در كتبها هاي بسيار در كتابخانهتباشد نسخ

  ).18، ص 1358 قزويني رازي. (»اتونيخانه بوطاهر خ بزرگ، و به ساوه در كتب
 فرسنگ 30 شهري است معمور بين ري و همدان و فاصله ساوه و هر يك از اين دو شهر ...«: ياقوت حموي گويد

                هري است به نام آوه، مردم شهر ساوه سني شافعي هستند و شهر آوه شيعه اماميه و فاصلة بين در نزديك آن ش. است
                 هجري قمري هر دو شهر آباد بودند 617آن دو شهر، دو فرسنگ است و بين آنها هميشه جنگ و جدل بوده و تا سال 

                    . سيد كه آنها آن دو شهر را خراب و همة سكنه آنجا را به قتل رساندندو مغولها بدانجا حمله كردند و به من خبر ر
 1.»اند اي وجود داشت كه در دنيا بهتر از آن وجود نداشت كه خبردار شدم آنها آن را آتش زده ر شهر ساوه كتابخانهد

                                                           
يكي از كشفيات بسيار مهمي كه حين  «:اند ي چنين آورده در گزارش مطالعات اوليه جهت تهيه پروسه تعميرات مسجد جامع ساوه آقاي دكتر رضا كسمائ-1

توان به دورة اولية هنر  ها به عمل آمد مساله خشتي بودن اسكلت اصلي و ساختمان اوليه مسجد جامع ساوه است كه منشأ آن را مي زني مطالعات و گمانه
  .»جري ساختماني از خشت وجود داردآورتي كه در پشت اين قشر مسجد فعلي داراي يك قشر و پوشش روئي از آجر است در ص. اسالمي منتسب نمود
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 در«: به نقل از قزويني چنين آورده استهاي خالفت شرقي  سرزمين لسترنج در كتاب). 178، ص 1957 حموي، ياقوت(

شد و به عالوه   خزانه كتب جاي داشت كه در آن هر گونه كتابي كه در آن زمان معتبر بود يافت مي،وسط مسجد
ها نيز در آن شهر وجود داشت و بر فراز در  ها و رباط ها و مدرسه ها براي مطالعه علم نجوم، بيمارستان اسطرالبها و كره

 شهر ة و اما در مورد توسع.)228، ص 1377لسترنج . (»شد ي بسيار بلند نظير طاق كسري در مدائن ديده ميمسجد، طاق
ه حمداهللا مستوفي مورخ قرن ك  چنان،توان به آباداني اين شهر در گذشته اشاره كرد ساوه و عظمت و اقتدار آن نيز مي

شهركي اسالمي، طولش از جزاير خالدات فه و عرض از ساوه از اقليم چهارم است و «: كند هشتم هجري قمري نقل مي
آب بحيره به زمين ) ص(و در شب والدت رسول اكرم ) 1شكل ( بوده 1 له و در اول در آن زمين بحيره10خط استوا 

 در اين عهد خرابي به حال باروي او راه .شهري ساختند، باني آن معلوم نيستفروشد و آن از مبشرات بود و بر آن زمين 
الدين ساوجي طاب ثراهما آن را عمارت كرده و شرف و  صاحب سعيد خواجه ظهيرالدين علي بن ملك شرف. افته بودي

الدين دور  پسرش صاحب اعظم خواجه شمس. فرش آجر ساخت، دور آن بارو هشت هزار و دويست ذراع خلقي است
هواي آن به . ن قريب چهار هزار ذراع خلقي بودآن را نيز كه پيوسته شهر است بارو كشيد و داخل شهر گردانيد و دور آ

 است و آبش از رودخانه مزدقان و قنوات در آنجا نيز همچون آوه به زمستان آب يخ در چاه بندند ستگرمي مايل اما در
، ص 1362 مستوفي(» باشد  انار ميهايش انجير و سيب و از ميوه. ارتفاعاتش پنبه و غله زياد بود. تا به هنگام گرما باز دهد

 ساوه و آوه و زواره و جهرود بر -چون دولت به مغول رسيد و حكومت به افتخاريان دادند«: و در تاريخ گزيده گويد) 62
  .)778، ص 1339 مستوفي. (»ماني خواندندآن مصاف كردند و تو

   درياچه قم و موقعيت بحيره كوير حوزه سلطانة نقش-1شكل 
  ) م1637-1638اولئاريوس . آ فن(

  
  

 
 
 
 
 
  
  

  
در .  ميرزا اسكندر عزم محاصره قم نمود و قالع نواحي آن را مسخر فرمود...در مطلع سعدين و مجمع بحرين آمده

رفت، در اين حال نصراهللا  هاي سخت كردند و ميرزا اسكندر را كاري از پيش نمي قم مردم جنگي بسيار بودند جنگ
 نوبت ساوه خواهد بود و با آنكه ميان او و محمد قمي نيك نبود صحرايي حاكم ساوه انديشيد كه هرگاه قم فتح شود

                                                           
. پيوستگي به درياي بزرگ نداشته باشد، خواه آب آن شور و خواه شيرين و گوارا باشد) اغلب( نام چهارده جايگاه است و بر هر جايي اطالق شود كه -2

  .بحيره را درياچه گويند
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). 815سال (عموزاده خود عمادگو را با چند سپاه به مدد فرستاد و خواجه محمد را بدان سبب قوت و شوكت زياد شد 
  ).239، ص 1360الدين  عبدالرزاق، موالنا كمال(

اين . بلوك ساوه جزوه واليت قم است... و«: قل كرده استچنين ن» تذكره جغرافياي تاريخي ايران«بارتولد در . و
از قراري كه ابن رسته . نويسد ساوه از لحاظ سياسي در قديم مطيع ري بوده و نه همدان فقيه هم در قرن دهم همينطور مي

ر كند، پست گمركي حكمران ري در سمت غربي محل انشعاب راهها از همدان به ساوه و زرند و قدري د تعريف مي
  »...سمت شرقي قريه بوسته بوده كه در آن دوره هنوز پابرجا بود

در ساوه هم مانند ري مبارزه بين شهرنشينان كه پيرو مذهب شافعي بودند با ساكنان روستاها كه شيعي مذهب 
ساوه . واقع بودها قريه آوه بود كه با فاصلة كمي در مغرب شهر ساوه  مركز تشيع و كانون مبارزه با سني. بودند دوام داشت
با اينكه يكي از اماكن متبرك . تر از سابق شد  به دست حكمران محلي مرمت و ظاهراً حدود آن وسيع1در قرن چهاردهم

 عالوه بر آن .در ساوه قرار داشت، با اين حال شهر، يك شهر سني بود) ع(زاده اسحق برادر امام رضا  شيعيان يعني قبر امام
، ص 1358بارتولد . و. (دادند  اين زمان قبر حضرت شموئيل پيغمبر را در حوالي شهر نشان ميدر قرن چهاردهم هم مانند

1539(.  
 قديم االيام مردم آنجا همگي اهل سنت و جماعت بودند و ...«: العابدين شيرواني در بستان السياحه گويد حاج زين

، ص 1342شيرواني. (»ي مذهب و زحمت كشنداش شيع با مردم آوه همواره جنگ و جدل مي نمودند اكنون جميع سكنه
306.(  

ساوه شهر بزرگي است كه «  : ميالدي در سياحت نامه خود در مورد ساوه چنين نوشته است675شاردن در سال 
اند ولي به   محيط اين شهر بالغ بر دو ميل و دور تا دور آن را ديواري كشيده...زار و خشك واقع شده در يك صحراي شن

باشد به طوري كه به استثناي مركز شهر بقيه محالت مخروبه و غير مسكون است و باروي شهر  يرالنفوس نميهيچ وجه كث
گردد ولي به  شود و هيچگونه آثار شايان توجهي در اطراف و اكناف آن مشاهده نمي نيز چندان خوب نگهداري نمي

، 1350شاردن. (»شته بلده خوبي بوده استوه در گذشود سا طوري كه از بقايا و اطالع آثار و ابنيه گذشته استنباط مي
  .)51ص

ساوه شهري كوچك است وليكن در اثر داشتن چندين خرابه قديمي «: گويد اوژن فالندن در سفرنامه خود مي
، 1356اوژن فالندن (هاي الوان زيبا و حواشي به خط كوفي تزيين گشته  مسجدي دارد كه از كاشي. شايان اهميت است

هاي مقايسه و تطبيق اين بنا با  الوده اوليه اين بنا تاكنون روشن نگرديده و بيشتر سعي شده با استفاده از روشش). 122ص 
  ).2شكل (نگاري نمايند  ايران آن را تاريخساير بناها و مساجد جامع

  
  
  
  
  
  

                                                           
  ).هجري قمريقرن هشتم ( منظور قرن چهاردهم ميالدي است -1
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   نماي عمومي مسجد جامع ساوه -2شكل 
 
  
 
 
 
  

  
  
  

گويد طـرح و سـاخت     معماري در مسجد جامع در باب تاريخ مسجد مي        ل   سير تحو  ةمهندس محمد مهريار در مقال    
و ساز بناي اوليه مسجد جامع بومي است و از لحاظ نسبت فضاهاي پر به خالي آن كه معادل يك بـر دو اسـت و همچنـين                       

د و ظـواهر     قابل مقايسه است، اما بر اثر شـواه        1هاي موجود آن با بناهاي مكشوفه دهانه غالمان         شكل عمومي و طرح بخش    
هـاي   توان نتيجه گرفت كه طرح اوليه و ساخت و ساز فضاي عمومي اين مـسجد مـشتمل بـر شبـستان               موجود در اين بنا مي    

كـار رفتـه در ايـن       شده است و خميرمايه اصـلي مـصالح ب        ه در اطراف حياط مركزي به طور يكپارچه ساخته          كطويل بوده   
 نمـا و  )4 و 3(شـماره  هـاي   شـكل  ،ه شده گل جبه و خشت خام اسـت ها كه پيرامون حياط مركزي ساخت     مجموعه شبستان 

 كنگــره معمــاري و شهرســازي ايــران،  مهريــار، مجموعــه مقــاالت اولــين (.دهــد پــالن مــسجد جــامع ســاوه را نــشان مــي 

  ).773ص 
هـاي مختلـف آن وجـود دارد          هاي مختلف معماري مسجد جامع ساوه در بخش         هاي متعددي مربوط به دوره      كتيبه

در . انـد   ها از گچ ساخته و پرداخته شـده          اين كتيبه  ةعمد. ست ا ز اهميت ئنگاري حا    نوع خود از لحاظ تاريخ     درهر يك   كه  
 توسط آقاي عبـداهللا قوچـاني قرائـت         1362ها در سال      اين كتيبه . هايي از جنس كاشي وجود دارد       ها كتيبه   بعضي از قسمت  

هـايي    هاي مختلف در محل اوليه قرار دارد و كتيبه          ل حاضر در بخش   هايي كه در حا      كتيبه :گرديده و شامل دو بخش است     
. هاي اصلي آنها اطالع دقيقـي در دسـت نيـست            برداري يا حفاري علمي بدست آمده و از محل          كه در حين عمليات خاك    

  .دهد يهاي مسجد جامع ساوه را در دو حاشيه محراب مسجد نشان م هايي از كتيبه  نمونه)5( ةهاي شمار مجموعه شكل
  
  
  
  
  
  

                                                           
  اند  قدمت اين بنا را به نيمه هزاره اول نسبت داده-1
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  )1376 -والشجردي و معطري( نما و مقطع شمالي مسجد جامع ساوه -3شكل 
  
  

  
  

 
 
 
  
  
  

  1:200 مقياس ، مسجد جامع ساوهپالن-4شكل 
  

  
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  

  .هاي واقع در حاشيه محراب مسجد جامع ساوه كه به خط ثلث و كوفي گچبري شده است  مجموعه كتيبه-5شكل 
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د به خط  حاشيه طاق روي محراب را در چهار دايره و در هر دايره چهار بار كلمه محمة نيز كتيب)6( ةشكل شمار
  .كوفي بنايي گچبري و تكرار شده است

   جامع ساوهمسجد كتيبه حاشيه روي طاق محراب -6شكل 

  
 
 
 

  
  

كوفي متعلق به قرن پنجم و ششم هجري است در هاي مربوط به محراب كوچك نيز كه به سبك خطوط  كتيبه
  .شود  نشان داده مي)7( ةتصوير شمار
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  هاي محراب كوچك مسجد جامع ساوه  كتيبه-7شكل 

  
  

 
 
 
 
 

  
  

در چهار فرسخي شهر ساوه مقبره شموئل پيغمبر واقع شده «: نويسد اوژن فالندن در جاي ديگر از سفرنامه خود مي
انارهاي ساوه در ايران خيلي اهميت دارد بيش از سي چهل . زار يا از نمك مستور استهاي اطراف ساوه شن زمين. است

  ).122، ص 1356اوژن فالندن (» .سانتيمتر محيط و رنگي سرخ تيره مخلوط به زرد دارد
غ  كه از آنجا سه م1)سبا( در ايران شهري است موسوم به ...«: نويسد ماركوپولو در سفرنامه خود در مورد ساوه مي

 ماركوپولو در شهر .»...اند اللحم رفته  برخاسته و براي پرستش حضرت عيسي به بيت4 و ملچيور3 گاسپار،2به نام بالتازار،
راجع به اين سه نفر تحقيقات مفصلي نمود ولي هيچ كس نتوانست اطالعات صحيحي دربارة آنها بدهد جز اين كه در 

  .)33، ص 1350ماركوپولو  (3».دان قديم آن سه مغ در آنجا به خاك سپرده شده
 تجاري داراي موقعيت خاص بوده و بر اين -هاي اصلي ارتباطي شهر ساوه به لحاظ قرار گرفتن در مسير جاده

  .)8شمارةشكل (اساس رو به آباداني و ترقي گذارده است 
  

   م1637-1638اولئاريوس .  ساوه از روي ترسيم فن آ-8شكل 
  
  

 
 
 
 

  
  
  

                                                           
  »همان ساوه فعلي است «SABA سبا -1

2-Baldasar                            3-Gaspar                      4-Melchior  
  .ت بر وجود سه نفر موبدي كه او شرح داده، نقل نكرده استاي در ساوه كه دالل هيچ مسافري بعد از ماركوپولو خبري از آن آثار مقبره يا افسانه -1
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 قزوين به وهاي ري به همدان  كند كه بين راه وه به عنوان يك شهر مهم مواصالتي ياد مي شهر ساازاصطخري 
 ري را نيز سي فرسنگ ذكر كرده استاو فاصله همدان تا ساوه را سي فرسنگ و از ساوه تا . اصفهان واقع شده است

 خط سير ناصرالدين شاه قاجار را در مسافرت به ممالك جنوبي ة نيز نقش)9( شكل شماره .)164، ص 1347ايرج افشار (
  .دهد ايران و عراق عجم نشان مي

  

   .194 نقشه خط سير ناصرالدين شاه به عراق عجم از سفرنامه عرب عجم، ص -9شكل 
  ) م1637-1638اولئاريوس . ساوه از روي ترسيم فن آ(

 
 
 
 
  
  

 
  
  

ها را از شهر  حمداهللا مستوفي شاهراه«: از حمداهللا مستوفي آمده است جغرافياي تاريخي ايران به نقل ةدر تذكر
شاهراه بين شرق و : اند ها به شرح ذيل  اين شاهراه.كند  آغاز مي،سلطانيه كه مركز حيات سياسي و تجاري ايران بوده است

شهر ساوه از نظر . »ته استنجا به اصفهان و شيراز و بنادر خليج فارس رفآاهي كه از طريق ساوه به قم و از جنوب، ر
 ولي بعدها به خصوص از قرن دهم به بعد به ،شده صنعت سفالگري رقيب بزرگي براي شهرهاي ري و كاشان محسوب مي
  .علت خشكسالي و چندين بار زلزله و سيل از رونق و آباداني افتاده است

هاي منقوش مخطط برجسته با اشكال  اي مانند ظروف مينايي و كاشي هاي بسيار زيبا و ارزنده وجود سفالينه
زني اطراف مسجد جامع  مختلف انسان و حيوان و پرنده و گل و بوته و نقوش هندسي و غيره و نيز قطعاتي كه در گمانه

به خصوص سفال هاي مرقد امامزاده سيد اسحق، خود دليل بر اين است كه هنر سفالگري  كشف شده است و يا كاشي
در » صنايع ايران بعد از اسالم«در كتاب . هاي مهم و با ارزش مردمان ساوه بوده است  ويژگييكي از معروف به مينايي

ترين نوع آن  ها كه قديمي در اين شهر مقدار زيادي از خزف» ... شهر ساوه1خزف«: مورد سفال ساوه چنين آمده است

                                                           
بندري تهران  در كتاب معني هنر نوشته هربرت ريد ترجمه نجف دريا) فرهنگ معين(هر چيز گلي كه در آتش پخته شده باشد، ظرف سفالين است،  -1

 است و به قدري با نيازهاي نخستين تمدن بستگي دارد، كه روح در حقيقت هنر سفالگري به قدري اساسي«، در مورد سفال چنين آمده است 24، ص 1354
اين مقياس، مقياس كامالً مطمئني . توان سنجيد هنر هر سرزميني و حد حساسيت هر قومي را با هنر سفالگري آن مي. كند قدس ناگزير در آن تجلي مي

جانسون ترجمة پرويز مرزبان، . و-در كتاب تاريخ هنر نوشته ه» .ه استهنري است كه از قيد هرگونه غرض تقليد آزاد. سفالگري هنر خالص است. است
آوري  تر از هر محصول هنري ايران، ظروف سفالين جمع هاي شرق و غرب عالم بيشتر و متنوع در موزه«:  در مورد سفال آمده205 ص 1359تهران، سال 

هن عجين شده است هنوز همه ساله صدها و ك و خطة ايران كه سراسر با تاريخ و تمدن ناپذير اي است تقريباً انهدام گري ماده شده است، چرا كه گل كوزه
گري و يا به وسيلة قالب ساخته  ها بر روي چرخ كوزه چنانكه از ديرباز معمول بوده است اين سفالينه. سازد هاي تازه را از بطن خود پديدار مي هزاران سفالينه

  . »يافته است ميين ئشده و سپس با نقوش فراوان تز مي
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زف بدست آمده كه در كوره فاسد است كشف شده و از جمله دو قطعه خ) دهم ميالدي(مربوط به قرن چهارم هجري 
پزي وجود داشته  سازي و خزف هاي خزف توان گفت در شهر ساوه كارخانه و كوره شده است و از روي اين آثار مي

بعد از آن نيز مقادير زيادي از انواع ديگر . هايي كه در آن شهر بدست آمده، ساخت همان شهر بوده است است و خزف
هاي متعددي كشف شده  هاي اين شهر آثار كوره شود در ويرانه و از قراري كه گفته ميخزف در آنجا كشف شده است 

  .سازي پي برد توان به مقام و اهميت فني شهر ساوه در صنايع خزف كه از روي آنها مي
هايي كه در شهرهاي كاشان و ري ديديم، تفاوت  سازي چندان با روش هاي فني و صنعتي اين شهر در خزف روش

يني را كه ظروف خزفي ئ و مواد و عناصر تزلسازان ساوه اصو  خزفكر نمود كهذتوان   فقط مي؛في ندارندو اختال
يكي از آثار . اند  در صنعت خود به كار برده و از مجموع آنها استفاده كرده،شهرهاي كاشان و ري به آنها ممتاز بود

دهد   ميرا نشان)  م1187( هجري 583 تاريخ آن سال صنعتي نفيس شهر ساوه قدحي است در مجموعه اوسكار رافائل كه
از . در آن شناورندكه هاي چندي  ا ماهي ب آبة خرمي كه در برابر آنها درياچة است در باغچو روي آن اشكال چند خانم

كال است و اش) دوازدهم ميالدي(جمله آثار ديگر اين شهر اِبريقي است در نمايشگاه فرير كه از صنايع قرن ششم هجري 
شود و شايد همين طرح  هايي ديده مي هايي است كه روي آنها نقطه و تصاوير آن عبارت از چند خانم و مرغابي و برگ

كه بعضي از هاي خزفي نيز تعدادي از مجسمه. دسازي كاشان و ساوه باش  قوي بين خزفةبهترين گواه وجود رابط
 آنها مجسمه شيري است كه روي پاهاي عقبي ة است و از جملدهد به اين شهر منسوب حيوانات و پرندگان را نمايش مي

شود كه  اين مجسمه فعالً در مجموعة كيوركيان نگهداري مي. اي است خود نشسته و داراي لعاب آبي رنگ فيروزه
سازان ساوه به  رود كه خزف احتمال مي. ها بهترين گواهي است بر مهارت و استادي صنعتگران در ساختن انواع مجسمه

رهاي كاشان يا كردند و مطمئناً تعدادي از آنان در ابتدا در شه  كار مي،اند روش همكاران خود كه در كاشان و ري بوده
  ).216، ص 1320 زكي،. (»اند الن به ساوه آمده و بعد براي كسب روزي و يا فرار از دست مغو كرده ري زندگي مي

سازان ساوه ظاهراً به   سفال...«: اوه چنين مكتوب شده استدر مورد سفال س» هاي هنر ايران شاهكاري«در كتاب 
. زنددر ساوه ساخته شده باشد اي شمشير مي اند و شايد نقش سواري كه به گرگ درنده مجالس شكار توجه خاص داشته
  .دهند اما آن را به كاشان هم نسبت مي

الين را زينت كنند؟ بعضي از ظروفي كه در توان گمان برد كه هنرمندان كاشاني به ساوه رفته تا ظروف سف آيا مي
هاي منقش به شكل جانوران يافت  در ساوه به قدري سفالينه. ساوه پيدا شده خصوصيات كار كاشان و ري را دارا است

وي در  ).83، ص 1338 ناتل خانلري. (»ن شهر استرود نقش جانوران از خصايص كار هنرمندان اي شده كه گمان مي
توان به  سازي ساوه را نمي اما خصوصيات شيوه سفال. رفت ساوه هم در اين فن رقيب بشمار مي«: دسوين جاي ديگر مي
سازي كاشان و ري اغلب به  هاي فراواني از آنجا بدست نيامده و از طرف ديگر استادان سفال  زيرا كه تيله،دقت معين كرد

  ).83، ص 1338ناتل خانلري (» اند كرده آنجا مهاجرت مي
توان به آثار و اشياء قديمي و بقاياي ساختماني دست   متر ميدهدهدكه در بعضي جاها تا عمق  د نشان مي  شواه

  :محلي به شرح ذيل متداول بوده استبندي در بين افراد  هاي مكشوفه در ساوه طبقه يافت و در رابطه با سفال
   اشياء دوره گبري مربوط به دورة ساساني و اوايل اسالم-1
   كه به كاشي معروف است مربوط به اوايل قرن چهارم تا اوايل قرن هفتميئ اشيا-2
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   عراقي كه از دورة ايلخانيان مغول و تيموريان باقي مانده استء اشيا-3
   صفويه و بعد از آن تعلق داردةشود و به دور  كه عباسي ناميده ميئي اشيا-4

توان   قديمي شهر را به طور تقريب مية محدود،اند شته اين شهر نوةنويسان دربار با در نظر گرفتن آنچه جغرافي
  هشتم هجري قمري از آن يادةرخ سداز جنوب به اراضي مزروعي رود آبان كه حمداهللا مستوفي مو: چنين مشخص كرد

آباد  ل خاكي معروف به ية آسيا آبادو از غرب به جادةنموده است، از شمال به ميدان سابق ملي يا شاه عباس، از شرق به تپ
ات بافت قديمي و تاريخي شهر ساوه را به طور ت محلّ موقعي)1( ةنقشه شمار. كه از جنوب به شمال كشيده شده است

  .دهد تقريبي نشان مي
  گيري بندي و نتيجه جمع

 چرا كه شرايط حيات ؛مي خورد پيوند ياي و محلّ  با شرايط ناحيهه زيست در سراسر جهان واقعيتي است كةپديد
ي دگرگون شده  چند كيلومتر به كلّةتوان در فاصل ع در محيط جغرافيايي يكسان نبوده و ميب موقعيت و وجود تنوبه سب

هاي زيستي متأثر از عوامل طبيعي، انساني، اقتصادي،   استقرار، گسترش و عملكرد سكونتگاه.و شرايطي ديگر حاكم گردد
شهر . اند سهيم گيري شهر و نقش آن اين عوامل به نحوي در شكل فرهنگي و ساير موارد است كه هر كدام از -اجتماعي

از جمله عواملي كه از ديرباز . كند هاي زيستي كشور از چنين شرايطي تبعيت كرده و مي ساوه نيز همانند ديگر سكونتگاه
شده   روستاها ميهاي شهري داشته و موجب ايجاد ارتباط و داد و ستد بين شهرها و  سكونتگاهيگزين نقش مهمي در مكان

 ،شد گونه كه بيان  چرا كه نام ساوه همان،هر ساوه نقش بسيار مهمي داشته يقيناً اين عامل در ايجاد ش. آب است،است
 حيات ةامروزه اين عامل نقش خود را در ادام. ي ساوه به معني آب ذكر شده استفظ محلّمناسبت با آب نيست و در تلّ بي

اي نه چندان دور اين شهر  در آينده) چاي قره(قان ررودخانه و ف  وجود سد الغدير بر روي،كند  ميءشهر ساوه كماكان ايفا
هايي نيز  مطمئناً با گسترش شهر و افزايش جمعيت آن محدوديت. را به يك قطب كشاورزي در كشور تبديل خواهد كرد

 آن جلوگيري ةروي عمل شد و از رشد بي آتي شهر با احتياط بيشتري وارد ةو الزم است در نگرش به توسع دارد وجود
تواند راهكار مناسبي براي  ي آن ميبهاي كنترل جمعيت و جلوگيري از مهاجرت و عوامل جان در اين رابطه سياست. نمود

توان اذعان  شناسي مي هاي باستان هاي باستاني و آثار بدست آمده از حفاري  وجود تپههبا استناد ب. ن شهر باشدورشد موز
اين عامل ارتباطي نقش  . كه ساوه يك شهر تاريخي است و از موقعيت ارتباطي بسيار خوبي برخوردار بوده استداشت

 با اين تفاوت ،و امروزه هم شاهد نقش مؤثر چنين موقعيت مناسبي براي ساوه هستيم تجاري و اقتصادي آن را تثبيت نموده
 نفوذ ةاي ساوه و حوز ي و منطقههاي محلّ  كاال در ارتباط با پتانسيلةهاي توليدي، تجاري و مبادل كه در گذشته نوع فعاليت

 حمل و نقل در مقياس ملي مطرح ةهاي ارتباطي و توسع كه امروزه با گسترش راه گرفته و حال آن آن بيشتر صورت مي
اين شهر به گرچه . به يكديگر است هاي جنوب، غرب و شمال كشور  مسير راهةشهر ساوه امروزه اتصال دهند. است

 كارخانه متعدد و با توليدات گوناگون در ايران يك 150رود و امروزه با دارا بودن بيش از  سمت صنعتي شدن پيش مي
هاي طبيعي و عوامل انساني، اقتصادي  مندي از پتانسيل اما نقش گذشته آن را كه با بهره. شود منطقة صنعتي محسوب مي

از جمله اين . تقويت آن پرداخت هاي تكنولوژيك به نوآوري  با استفاده ازبايست حفظ كردو  مي،بوجود آمده است
 وجود كتابخانه بوطاهر خاتوني كه به گفته ياقوت حموي نظير آن در . هنري آن است-ها نقش تاريخي و فرهنگي نقش

 علم نجوم در اين ةطالعها براي م ها و كره  نشان از اهميت فرهنگي اين شهر است و يا وجود اسطرالب،دنيا وجود نداشت
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و به تحقيق و تفحص فعاليت داشته هاي مختلف علوم  شهر حاكي از وجود دانشمندان و هنرمنداني است كه در زمينه
 نيز نشان از تحصيلي ةوسه رشت وجود مراكز دانشگاهي در اين شهر با بيش از هفت هزار نفر دانشجو در سي. پرداختند مي

     . ين شهر در آينده استانداز علمي و فرهنگي ا چشم
  

 )شهرداري ساوه: مأخذ (ات بافت قديمي و تاريخي شهر ساوهت محلّ موقعي-1 هنقش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  
  
  

 ،هاي مختلف تاريخي است هاي متعدد آن كه مربوط به دوره هاي الوان زيبا و كتيبه بناي مسجدجامع شهر با كاشي
حفاظت و مرمت اين مسجد اعم از خود بنا و تزيينات وابسته به آن به ويژه . اردگذ سيماي مذهبي آن را به نمايش مي

هاي ذيربط و  ط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با همكاري ارگاناي علمي توس هاي زيباي آن به گونه كاري كاشي
 فرهنگي - عنوان يك اثر تاريخيتواند به استحكام آن بيفزايد و مسجد جامع ساوه را به ي ميهمياري ساكنين بومي و محلّ

  .    و مذهبي به جهانگردان خارجي و گردشگران داخلي معرفي نمايد
ف هويت شود كه به نوعي معرّ هاي شهري ساوه محسوب مي ترين نشانه اين بناي مذهبي امروزه يكي از مهم

هاي آن است كه مكرر در  لينه هنري شهر ساوه سفا-هاي فرهنگي يكي ديگر از شاخص.  استشهرتاريخي فرهنگي اين 
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دهد كه  هاي باستاني اين شهر نشان مي ات تپهدست آمده از كشفيهاي ب به آن اشاره شده است، خزفمنابع مورد استفاده 
اند،  هاي زيادي در اين رابطه فعاليت داشته پيشينه سفالگري در شهر ساوه از رونق زيادي برخوردار بوده است و كارگاه

در . ن توليدات فرهنگي در شهر ساوه استفاده از تجربيات سفالگران كاشان، ري و همدان بوده استويژگي خاص اي
  .كار برده شده استشهر ساوه عناصر تزييني بيشتري بساخت ظروف خزفي 
هاي هنرهاي سنتي و صنايع آلي  تواند با ايجاد رشته  با همكاري مراكز دانشگاهي اين شهر ميدستيسازمان صنايع 

اي به  هاي جديد به طور گسترده سازي انجام دهدو با نوآوري  احياء صنعت سفالگري و خزفةيقات الزم را در زمينتحق
 بلكه با استمرار ،زايي در شهر كمك خواهد نمود رونق مجدد اين صنعت نه تنها به اشتغال. توليد اين دسته صنايع بپردازد

گيري  از جمله نكات ديگري كه در نتيجه. ر را نيز ارتقاء خواهد بخشيداين فعاليت شرايط اقتصادي گروهي از ساكنين شه
گونه كه  همان .هاي كشاورزي و باغداري  شهر است ه به فعاليت توج،اين تحقيق قابل بحث و پيگيري است

مندي از  ن با بهرهاند در اين شهر و مناطق پيراموني آ هاي خود بدان اشاره كرده نويسان امروزي هم در آثار و نوشته جغرافي
 سيب و ،انجير ،تعدي براي فعاليت كشاورزي و دامداري به ويژه پنبه، غالتسمنابع آبي و شرايط آب و هوايي اراضي م

انار دارد كه در اين خصوص الزم است از آخرين دستاوردهاي مكانيزاسيون كشاورزي و باغداري بهره گرفت و 
فوذ روستايي اين شهر را به توليد اين محصوالت اختصاص داد و مانع از تغيير هاي ن هاي زراعي و باغي و حوزه پسكرانه

  . كاربري آنها شد
هاي غالب كامالً حفظ  ه تعادل الزم در نوع فعاليتكاي بايد عمل كند  اي در ساوه به گونه مديريت شهري و منطقه

 مضافاً به ؛ها وارد نشود اي به ساير فعاليت ه خدش، اين شهر كه در حال حاضر شاهد آن هستيمنشود و با روند صنعتي شد
هاي دسترسي پايدار و  شناسي آن و راه  زيباييةهاي فضاهاي سبز با تأكيد بر جنب  شهر به كاربريةكه در توسع اين

  .  تأكيد بيشتري شود، شهري استةتأسيسات وابسته به آن كه يك ضرورت توسع
  

  :منابع و مĤخذ
  .الرض، ترجمه دكتر جعفر شعار، بنياد فرهنگ ايرانا ، صورة)1345( ابن حوقل-1
، ساوه باستان، ساوه نامه، مجموعه مقاالت تاريخ و فرهنگ ساوه، اداره كل فرهنگ و ارشاد )1369( ازكايي، پرويز-2

  .سالمي ساوها
  .ي انتشارات علمي و فرهنگ، مالك و الممالك،)1347( اصطخري، ابو اسحق به كوشش ايرج افشار سيستاني-3
  .جغرافياي تاريخي آوه، اميد دانش، )1380( الويري، محسن-4
  .ن، ترجمه حسين نور صادقي، اشراقي، سفرنامه اوژن فالندن به ايرا)1365( اوژن فالندن-5
  .اي بر جغرافياي تاريخي ايران، دانشگاه اصفهان ، مقدمه)1378( بيك محمدي، حسن-6
  .چاپخانه علمي، از عرب تا ديالمه، )1338(عباس.  پرويز-7
   .يان، انتشارات كتابخانه خيام تاريخ ايران قديم از آغاز تا انقراض ساسان،)1361( )مشيرالدوله( پيرنيا، حسين -8
  .نر، ترجمه پرويز مرزبان، تهران، تاريخ ه)1359(و .ه جانسون، -9

  . اميركبير، برگزيده مشترك ياقوت حموي، ترجمه محمد پروين گنابادي،)1362( حموي، ياقوت-10
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  .لبلدان، چاپ سوم، دارصادر، بيروتا ، معجم)1957( حموي، ياقوت-11
  .ر نظر دكتر محمد دبير سياق، خيامالسير، زي ، حبيب)1353( خواندمير-12
  . ترجمه و نشر كتاببنگاه، تاريخ ماد، ترجمه كريم كشاورز، )1345( دياكونوف-13
  . اسالم، ترجمه محمدعلي خليلي، اقبال، صنايع ايران بعد از)1320( زكي، محمدحسن-14
  .، جغرافياي استان مركزي)1367( سازمان پژوهش و برنامه آموزشي وزارت آموزش و پرورش-15
  .جلد سوم، ترجمه محمد عباسي، امير كبير) نامه شاردن سياحت(المعارف تمدن ايران ة، داير)1350( شاردن-16
  .، مباني جغرافياي شهري، پيام نور)1384( شكويي، حسين و موسي كاظمي، سيد مهدي-17
  .، بستان السياحه، چاپ دوم)ق- ه1342(لعابدينا  شيرواني، حاج زين-18
  چاپخانه 833 تا 800، مطلع سعدين و مجمع بحرين، جلد دوم جزء اول وقايع )1360(الدين  عبدالرزاق، موالنا كمال-19

  .گيالني الهور به تصحيح محمد شفيع
  ).پژوهشگاه(، مسجد جامع ساوه، سازمان ميراث فرهنگي كشور )1380(بوالفضل و قوچاني، عبداهللا فراهاني، ا-20
بعض مثالب النواصب في نقض بعض «، النقض معروف به )1358( قزويني رازي، نصيرالدين ابوالرشيد عبدالجليل-21

  .143ماره الدين محدث، انجمن آثار ملي ش به تصحيح استاد فقيد ميرجالل» فقائع الروافض
  .د عرفان، بنگاه ترجمه و نشر كتابهاي خالفت شرقي، ترجمه محمو ، سرزمين)1377( لسترنج-22
  .ترجمه عيسي بهنام، دانشگاه تهرانشناسي ايران باستان،  ، باستان)1348( لوئي و اندنبرگ-23
  .معين، تهرانطع، به اهتمام محمد ، برهان قا)1330( محمدحسين بن خلف تبريزي متخلص به برهان-24
  . دكتر عبدالحسين نوايي، اميركبير، تاريخ گزيده، به اهتمام)1339 ( مستوفي، حمداهللا-25
  .گاي لسترنج تهران، دنياي كتابالقلوب، به تصحيح  ، نزهة)1362( مستوفي، حمداهللا-26
  .، مؤسسه انتشارات فرانكلين)جلد اول (يالمعارف فارسة، داير)1340( مصاحب، غالمحسين-27
  .، فرهنگ معين، جلد دوم، اميركبير)1345( معين، محمد-28
گزارش چهارمين مجمع » پيگردي در مسجد جامع ساوه«، )1354دوازدهم تا هفدهم آبان ماه ( موسوي، سيد محمود-29

  .شناسي در ايران هاي باستان ها و پژوهش ساالنه كاوش
 جامع ساوه، جلد دوم، مجموعه مقاالت اولين كنگره ، مقاله سير تحوالت معماري مسجد)1374( مهريار، محمد-30

  .يران، سازمان ميراث فرهنگي كشورمعماري و شهرسازي ا
هنر ايران، تأليف ، شاهكارهاي )اقتباس و نگارش (1355شناسي ايران،  ، مركز باستان)1338( ناتل خانلري، پرويز-31

  .پوپ، فرانكلين
  .اريخي شهرها، انتشارات مدرسهاي ت، جغرافي)1370( نهچيري، عبدالحسين-32
  . ايران، ترجمه حمزه مردادور، توس، تذكره جغرافياي تاريخي)1358(بارتولد.  و-33
  . جف دريا بندري، تهران، معني هنر، ترجمه ن)1354(يدر هربرت، -34


