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  نامهپايان مالكیت و اصالت

 نامهانپای پدیدآوردانشگاه علم و فرهنگ  معماریدانشکدۀ  معماری رشتة ارشدکارشناسیآموختة دانش رضاشاطری  علی جانبینا

 رب که کنممی تعهد ومهدی حمزه نژاد دکتر  راهنمایی با طراحی مسجد با هدف معاصر سازی اجزا و عناصر کالبدی آن  عنوان با

 بمصو «پژوهشی تخلفات مصادیق» همچنین و «پژوهشی تخلفات بررسی نحوۀ دستورالعمل» جمله از مقررات، و قوانین پایة

 (:۳۱۳۱ اسفند ۵۲) فناوری و تحقیقات علوم، وزارت

 ؛و اصالت برخوردار است درستیآن از  محتوایو بوده  جانبدستاورد پژوهش این نامهپایان ینا 

  مهنگا و امکرده رعایت ،اندبوده یرگذارثأ/ رساله تنامهیانپا یاصل یجآمدن نتادستکه در به را کسانی همة معنویحقوق 

 ام؛کرده استناد هاآن به درستی به  و دقت اب آن، در دیگران هایپژوهش دستاورد کاربرد

 جاهیچدر  امتیازی یاگونه مدرک هیچ دریافت برای دیگری کس یا جانباینآن را تاکنون  ی/ رساله و محتوانامهپایان ینا 

 ایم؛نکردهارائه 

 و  دانشگاه علم سازمانی وابستگیبرگرفته از آن با  آثاراز آن دانشگاه علم و فرهنگ است و  نامهپایان این مادیحقوق  ةهم

 شد؛خواهد  منتشرفرهنگ 

  ینشانمشاور و  دهد، نام استاد یصتشخ ی نخستراهنما و اگر استاد راهنما نام استاد نامهپایان ینز ابرگرفته ا آثار همةدر 

 آورم؛میآنان را  سازمانی رایانامة

  کاربه را هاآن یا داشته دسترسی هاسازمان اطالعات یا افراد شخصی اطالعات به هرگاه ، نامهپایان این انجام هایگام همةدر 

 .امکرده رعایت را پژوهش اخالق و رازداری ام،برده

کار آبی(امضای دانشجو )با خود     5/6/71   :تاريخ                            

 مالكیت حقوقی

 تجهیزات افزارها،نرم ای،رایانه هایبرنامه های اختراع،ها، پروانهکتاب ها،مقاله) آن محصوالت و مادی حقوق همة و گزارش این

 بعدی هایاصالحیه و ۳۱۳۱ سال مصوب «هنرمندان و مصنفان و مؤلفان حقوق حمایت قانون» پایة بر( هاشده و مانند آنساخته 

 شامل آن از ایپاره یا همه از استفاده هرگونه و استعلم و فرهنگ دانشگاه  آن از «قانون این اجرایی هاینامهآیین همچنین و آن

 نوشتاری جازۀا با تنها دیگر، وسایل یا یکترونیکال چاپی، صورتبه هاآن مانند و میلکت نتایج، اربردک انتشار، ثیر،کت قول، نقل

 با دیگر هایها و رسالهنامهپایان یا مقاله و تابک مانند علمی انتشارات در محدود قول نقل. است شدنی علم و فرهنگ دانشگاه

 .ندارد علم و فرهنگ دانشگاه مجوز به نیازی ،شناختیتابک املک اطالعات نوشتن
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 تقدیم هب

  الهی، مفهوم و  هرتین واژزیبارتین، واالرتین و عارافهن        
 

 روح ماردزبرگ مهربانم 

کاریهایشان رد راه موفق ات هدهی کوچکی باشد هب پاس کوشش  یتماه  و فدا
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 تشکر 

 ناب آقای جفرهیخته و فرزانه د بسی شایسته است از استا« الخالقمن لم یشکر المخلوق لم یشکر »به مصداق 

انش د که با کرامتی چون خورشید، سرزمین دل را روشنی بخشیدند و گلشن سرای علم و  مهدی حمزه نژاددکتر 

 تقدیر و تشکر نمایم.  ؛بارور ساختند های کارساز و سازندهرا با راهنمایی

که زحمت داوری این اثر را متقبل .......................  و......................همچنین از اساتید محترم داور 

 شدند، کمال تشکر و قدردانی را دارم.
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 :چكیده

،در طول تاریخ ایران  معماری عرصه ی ی دین ومذهب درترین نماینده عنوان شاخص به مسجد :هدف

ف به خلق ومعط همواره توجه معماران درهر دوره از تاریخ معماری، و ای برخوردار بودهجایگاه ویژه از

 داشته باشددرآن زمان  ی متناسب با میزان امکانات موجودیهابداعت و هانوآوری است که بوده آثاری

ن درایو  داردی نوخواهی و تغییرات پیوسته درآثار معماران ایرانی از وجود روحیه که این مهم نشان

 باشد.می ی مسجد با هدف معاصرسازی اجزا و عناصر کالبدی آنطراح نوشتار

شیوه پژوهش در این مقاله توصیفی است و از آنجا که حوزه تحقیق، بررسی وضعیت  روش پژوهش:

یک مورد خاص و در اینجا ، معماری اسالمی)نوع مسجد( در زمان حال می باشد ، دارای رویکرد موردی 

 خواهد بود . "توصیفی با رویکرد موردی "است. بنابراین روش پژوهش 

های اخیر در شهر تهران طراحی های آوانگارد درسالبا طرح ی کهاز مساجد هایی بررسی نمونه ها:يافته

می  فضای باز  همچون گنبد و، وجود عناصری از کالبد مسجدپیشینه ی به  است که اندواجرا شده

 یهاآشنا در طرح یو صورت ها یسنت یدر اجزا یه دگرگونک هاییای به چالشو همچنین اشاره پرداخته

 است. آورندیمعماران به وجود م ی، برا شرویپ

در نهایت با بررسی نمونه هایی از مساجد متاخر که با سبک و سیاق سنتگرایانه و بعضا  نتايج:

تاریخگرایانه طراحی و اجرا شده اند به حضور همیشگی و موازی جریان سنتی در کنار شیوه های نوین 

 هاییتی برخورد با رویکرد نوآورانه وبداعذکر نظراتی پیرامون نحوهبه ودرادامه معماری پرداخت شده 

 ..پرداخته شده استرسند ظهورمی نصهم به _مسجد نوع_دراینجا و معماری درآثار که گاهأ

 

اجد اسالمی ، مس -عناصر کالبدی، گنبدخانه،  ایرانی آشنا،ی هاصورت نوآوری، و بداعت :واژگان کلیدی

 معاصر
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 مقدمه. 9-9

این  بداعت بوده،که ایجاد نوآوری ونیز  سطح کیفیت و بهبود صدد دردوره  ایرانی همواره درهر معمار

 دست وباریک چیره معمار ای وهم مسائل زیبایی شناسی بوده است،مشتمل برعوامل فنی وسازه امر هم

ی و کارنامه وقابل ستایش برجای گذاشته درخور توجه آثار بین ایرانی پیوسته درهرمقطع تاریخی

خشتی  طاقترین  از خود درتاریخ معماری جهان به ثبت رسانده است.چه در آنجا که عریض درخشانی

ود شترین گنبد آجری جهان در سلطانیه میکند،چه در زمانی که خالق رفیعرپا میبجهان درمدائن را 

همه  همه و آفریند،که شاهکار معماری مساجد ایرانی را درنقش جهان اصفهان می به هنگامیو چه 

ای چالش همسأل همواره وبداعت ، نوآوری حکایتگر یکه تازی هنر ومعماری ایرانی در هرزمان است.

برانگیز بوده که معمار ایرانی با آن دست و پنجه نرم کرده است.اگر بنا بر تکرار و مونتاژگری تاریخی بود 

داد،خصلت بی به خود نمی را مواجهه بامعضالت گوناگونو و معمار جسارت حرکت به سمت آینده 

های اخیر به والبته در طی دهه شددگرایی میجاودانگی درمعماری ایران وجود نداشت ودچار مُ و زمانی

 این عارضه دچار شده است.دراین میان بحث معماری مذهبی وآنچه به دین تعلق دارد،از جایگاه حساس

 است.گرایشات مقطعی وتوسل به مونتاژ وکپی تری برخوردار و بنابراین نیازمند تعمق و تفکر بیشتری

سویی هم جایگاه ومنزلت معماری پرافتخار  ازمجالت غربی،علی الخصوص در بحث معماری مذهبی از

گیری شودآحادجامعه دربرخورد با تحول ونوآوری موضعکند وهم منجر میسرزمینمان را خدشه دار می

تواند ناشی ازتغییرات ناگهانی رافاقداعتبار وارزش بدانند که این موضوع می های جدیدکرده وصورت

 تنها به سازد.اگر چه نوآوریناممکن می ها راپذیرش بداعت های آشنا برای مردم نیز باشد کهدرصورت

ای نداشته باشد لزومی برانجامش نیست ولیکن رسیدن به یک کالبد جدید باشدوهیچ ارزش افزوده جهت

ار شودوتوسل به گذشته وتکرمی ها و خطاهایش نیزآشکار ناست که تا نوشته نشود خبط متنیهمانند 

یزآفتی اند نها خو گرفتهای هستند و مردم باآناینکه ساختار شناخته شدهیل دلکارهای پیشین تنها به 

نیست. معماری ایران همواره  طعیهای مقهای ناگهانی وبرداشتاست که اثرات مخربش کمتراز نوآوری
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آشنایی ایرانیان با دنیای  پس ازای برای حضور جریانات فکری و هنری گوناگون بوده و این امر عرصه

غرب قوت گرفت و روند تحوالت سرعت یافت. در این بین برخی با غرب زدگی و پرستش دستاوردهای 

دوران تجدد و برخی دیگر با توسل به سنت پیشینیان راه تکرار و بعضاً تقلید را در پیش گرفتند. این 

و  و دیگری با پیروی از عقاید به تاریخ گرایی دو گروه از آنجا که درصدد تکرار و مونتاژ، یکی با توسل

به اتفاق، خصلت جاودانگی و بداعت معماری  باشندهای نامأنوس با فرهنگ ایرانِ اسالمی میاندیشه

ایرانی را نادیده گرفته و هر دو جریان به دلیل تقلیدهای نابه جا، روح معماری معاصر ایران را خدشه دار 

های فرهنگی و تاریخی معاصرسازی در ایران با زیر پا نهادن خصایص و ویژگیاند. متأسفانه روند کرده

ن که در ای ،همراه بوده و در بسیاری موارد نتوانسته پاسخ درخور شأنی به نیاز امروز معماری کشور دهد

های چنین برخوردهایی در امان نبوده است. یکی از اشکاالتی بین معماری مذهبی نیز از گزند آسیب

باشد این است که برای معاصر سازی و به ی طراحان و معماران عصر حاضر وارد میبه نحوه و شیوهکه 

های آشنا و شناخته شده    با حذف ناگهانی صورتدر مواردی روز کردن حال و هوای معماری کشور، 

اند که بودهی مدرنیزاسیون و معاصرسازی هنر و معماری برای مردم جامعه درصدد پاسخ دادن به مقوله

هایی قابل پذیرش افراد جامعه ای دفعی است و پر واضح است که در طول تاریخ روشبه نوعی شیوه

ت اند. در حقیقای تزریقی داشتهاند که به آرامی در بستر جامعه شکل گرفته و در حقیقت شیوهبوده

اند که به وجود نیامدهشوند یک شبه می  عناصر و اجزائی که توسط برخی طراحان به ناگهان حذف 

بتوان آنها را نادیده گرفت، بلکه در طی زمان شکل گرفته و نیز هر گونه بداعت و نوآوری برای پذیرش 

شرایط حال حاضر معماری مذهبی در میان مخاطبین نیازمند زمان است. در این نوشتار ضمن بررسی 

تهران ساخته شده است خواهیم داشت  شهر که اخیراً در مساجدی ، اشاراتی بهو در اینجا نوع مسجد

بدون  باشد.که خود بیانگر وجود عقاید و سالیق گوناگون در باب معماری و در این گفتار، نوع مسجد می

شک یک اثر زمانی ارزشمند و قابل ستایش خواهد بود که ضمن در نظر گرفتن نیازهای معاصر و روز 

نمانده، راه تکرار و تقلید را بسته و همچنین پیروی از های فکری خود جدا ها و نحلهجامعه، از ریشه

 یاسالمی را به کنار نهاده و متناسب با پیشینه_آداب و سنن متفاوت و ناهمگون با فرهنگ ایرانی
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ی هنر و اجرا شود. در ادامه به شرح رویدادهای اخیر در عرصه طراحی ،ارزشمند معماری و هنر ایرانی

 تأثیرات هر یک بر روند معماری کشورمان را عنوان خواهیم کرد. و معماری کشور پرداخته و
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 بیان مسئله .9-7

اکنون به نظر جز  شود اجزا و عناصری که همبا نگاهی به روند تاریخی ساخت مساجد مشخص می

آیند در ادوار مختلف و عمدتاً برحسب نیازهای نیارشی و الزامات فنی حساب میالینفک کالبد مسجد به

ها و آمود ها، یک اند. ملحقاتی چون مناره، ایوان، گنبد و برخی آرایهشدهبه ساختمان مسجد اضافه

اند، بلکه در هر دوره متناسب با میزان پیشرفت در مباحث مربوط ضرورت و رکن برای بنای مساجد نبوده

اند. برای ایجاد کردهی هنری در ادوار معماری ایران، تغییراتی در مساجد به سازه و همچنین شیوها

 بست که چندان ساختار مناسبیدار را به کار میمثال در مساجد صدر اسالم معمار الگوی شبستان ستون

ها توانستند به خلق فضایی عاری از ستون دست نبود ولیکن با گذر زمان و پیشرفت در امور نیارشی آن

ها هایی که در طرفین ایوانهستیم و یا مناره یابند که در این زمان شاهد ظهور گنبدخانه ها در مساجد

وظیفه کنترل و دفع نیروی رانشی را به عهده داشتند و این امر توأم با ایجاد فضایی برای اعالن وقت 

نماز و پخش اذان بود و همچنین مفهومی برای عبور از کثرت و رسیدن به وحدت که به عبارتی طرح 

یش از اسالم گنبد و مقصوره وجود داشت ولیکن پس از اسالم به مایه اصلی ساخت گنبد بود .البته پ

ای دارند که هنری و مباحث سازه _اعتالی خود رسید. این عناصر توأمان ریشه در مفاهیم فلسفی 

رفته در قالب قاموس ساختمان مساجد ظاهر شدند و نوعی نماد و نشانه و معرف هویت، برای این رفته

ای که در زمان حاضر حذف این عناصر از بنای مسجد ممکن است تبعات نهگوقبیل بناها گشتند به

هایی از قبیل مساجد  فراوان و حتی نقدهای نامنصفانه و ناصواب زیادی به همراه داشته باشد. برچسب

تواند بر خورد جای بحث دارد که چطور مسجد میمدرن که در برخی از این نقدها به چشم میپست 

 گاه ایمان، وحدانیت و یقینآنکه مسجد تجلیمدرنیستی شکل بگیرد حال آراء پست اساس نظریات و

 مدرنیسم ریشه در تشکیک، تشدد، تکثر و تردید دارد.ی وجودی پست است و فلسفه

ی خود را داشته و دارد و از های درونی هر شهر و روستا، نیایشگاه همیشه جای ویژهدر میان اندام

جا در مرکز آبادی جای گرفته است. قرارگیری رو همهتر و چشمگیرتر است و ازاینایانهای دیگر نماندام
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مسجد در میان بافت شهری و خصوصاً محالت مسکونی شهر ارتباط هویتی مسجد را با عامه مردم برقرار 

ی آن است که بناهای مذهبی دهندهگیری شهرهای تاریخی ایران نشانکند. مروری بر روند شکلمی

اوم اند. تددهی به کالبد شهرها در دوران اسالمی بودهترین عناصر بافت، ساخت و شکلیکی از اساسی

شود یک شده تا امروز موجب میحضور بناهای مذهبی در شکل شهر، از ظهور اولین شهرهای شناخته

مثابه شهر اسالمی را نتوان بدون حضور مسجد و البته دیگر بناهای مذهبی تجسم کرد. مسجد به

عنوان هتوان بترین عنصر معمارانه منبعث از دین اسالم در شهرها تجلی یافت. بنای مسجد را میبرجسته

ترین عنصر کالبد متبلور کننده مدنیت جامعه اسالمی دانست.مسجد ترین و ارزندهترین، کانونیمحوری

ی فرهنگی و اجتماعی در آن هاترین واحد اجتماعی در شهر اسالمی است که بسیاری از فعالیتمهم

دهد و محلی است برای تجمعات مهم شهری در روزهای خاص، مراسم عمومی، دیدوبازدیدها، روی می

های فردی و جمعی شود عبادتانجام آیین مذهبی و امثالهم. کارکردهای متفاوت بنای مسجد باعث می

 المی پاسخ داده شود. تلفیق شده و نیازهای فردی در کنار نیازهای جمعی در جامعه اس

در دوران معاصر نگاه معماری مدرن و در امتداد آن معماران آکادمیک نسل جدید بر روی طراحی 

ی ترین این تأثیرات تغییرات شکلبناهای جدید ازجمله مساجد، تأثیرات فراوانی داشته است. یکی از مهم

الح نوگرا، خوانش جدیدی از مسجد اصطو فضایی مساجد در دوران معاصر است به نحوی که مساجد به

های نوین بسیار زیاد هستند ها و ایدهدر فضای معماری و جامعه جدید می باشند. در این میان تنوع گونه

توان در عصر معاصر های خاصی در هر دوره بر ساخت مسجد حاکم بود، نمیو برخالف گذشته که سنت

مساجد معاصر، بناهایی هستند که معنای  مساجد را واجد هیچ خصوصیت شکلی مشخصی دانست.

تأثیر بر روی بنای مساجد توان بیاند. رویکردهای معاصر را نمیمسجد را در کالبدی جدید معرفی کرده

 های اخیر طراحیدانست. لیکن نکته مهم در اینجاست که در انواع متفاوتی از مساجد که خصوصاً در دهه

آید.در این پژوهش هدف آن است تا لوص و نابگرایی نیز به چشم میاند عمدتاً نمایشی از خو اجرا شده

های اخیر شده در دههها و کانسپت های مطرحهای صورت گرفته در طرحبتوان در راستای معاصر سازی
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ها و اجزای کالبدی گذشته نوعی نشانهبرای مساجد، به یک روش صحیح در طراحی مساجد رسید که به

اند را به صورتی نوین و البته موجه تبدیل کند. تالش شدهای به بنای مسجد اضافهرا که هریک در دوره

بر این است تا بتوان ترجمان جدیدی از بنا های گذشته ارائه داد به شکلی که مخاطب بتواند با مسجدی 

ینجا ا شود، خو بگیرد و حس تعلق به آن را داشته باشند.  درکه با رویکردهای دنیای معاصر طراحی می

را  هایی از مسجد، به این معنا که بایستی نشانه و یا نشانه«مسجد، مسجد است» باید عنوان شود که 

وضوح در آن دید تا بتوان اسم مسجد را روی آن گذاشت نه اینکه یک پاساژ تجاری طراحی کرد و به به

ی تغییر در معنای عام آن مخاطبین قبوالند که اینجا مسجد است نه یک بنای تجاری. در جامعه امروز

 های ترقی را طیگرفته از دانش و آگاهی است و با توجه به اینکه علم و دانش بشری هر روز پلهنشأت

عنوان یک اصل برای کند و همواره جهتی رو به صعود دارد، تغییر برای جامعه و معماری امروز بهمی

 ی ضروری است. کننده معمارهای معمول و خستهجلوگیری از تکرار فرم

بندی رویکردهای تأثیرگذار بر معماری معاصر دسته» اسماعیل سراج الدین در مقاله خود تحت عنوان 

پردازد. وی های متفاوت در بحث طراحی مساجد میبندی شیوهبه بیان و تقسیم« کشورهای اسالمی

تی در معماری، یکی از کند برطرف کردن دوگانگی موجود میان تفکرات مدرن و سنهمچنین اظهار می

ترین رویکردهای جایزه معماری آقاخان بوده است. در معماری مساجد سنتی ، دو بخش اصلی را مهم

توان دید، یکی نمازخانه یا مصال و دیگری صحن یا فضای باز. در برخی از مساجد با رویکردهای می

صورت تعمدی با هم ترکیب ها بهصورت معمول وجود دارند ولیکن فرم و ساختار آنمدرن این دو به

توان به مسجد دانشگاه تهران اثر عبدالعزیز اند که برای مثال میاند بلکه در کنار هم قرارگرفتهنشده

فرمانفرماییان اشاره کرد. در اینجا ) مسجد دانشگاه تهران( مفصل بین مصال و صحن یک ایوان ساده 

اها دارد ولیکن بازهم در مقایسه با ایوان مساجد است که اگرچه نقوش بیشتری نسبت به مابقی فض

های مدرن را حفظ کرده است و البته تر است و این از حیث سادگی و خلوص، ترکیبسنتی بسیار ساده

کند پیرامون مباحث مرتبط با چگونگی کنش میان مدرنیسم و سنت، سید محمد بهشتی مطرح می
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نتی انسان های ستغییر مترادف دانست بلکه اغلب، آموزهبیمفهوم سنت را نبایستی با یک منوال ثابت و 

ی خویش باشد و سنت در معنای واقعی خود با تحول طبیعی و نوگرایی کنند تا فرزند زمانهرا تشویق می

ای یکی از گرایی و معماری کارخانهمنافاتی ندارد.  دعاوی جنبش مدرن مبنی بر اومانیسم و انسان

گیز و البته قابل بررسی است که تا حد زیادی جهان معنوی را به باد فراموشی سپرده برانهای سؤال جنبه

شود. ولیکن در اینجا هدف از مدرن سازی و مدرنیزاسیون در ساز میو معطوف به دنیای مادیِ انسان

چنین بناهایی، شمایلی جدید و روند ساخت مساجد ایجاد فضایی است تا بتوان با توسل به هویت این

ها ارائه داد. بنای مسجد دربردارنده رسالت دینی و اجتماعی است. البته قابل قبول  برای ساخت آن

گر می شود . معماری مساجد نمایانگر ای است که اوضاع دینی عصر خود را جلوهدرواقع همانند آیینه

ان آن دوره است. های فرهیختگان و افراد عادی از جوهره ی  ذهنیت و ایمان جامعه مسلمعمق برداشت

بینی مسلمانان در هر عصر را بازگو کند. تواند میزان و ماهیت جهانجهت ساختمان مسجد میازاین

فت ی همین معرها به ارکان معرفتی و دیانت اسالم تکیه دارد و به پشتوانهمعماری مساجد افزون بر این

 کند.د را درک و به آن احاطه پیدا میاست که معمار بنای مسجد، ابعاد و درجات ذهنی جامعه زمان خو

 وهشژپ تیضرورت و اهم. 9-3

عنوان یک نماد و نشانه در شهر اسالمی از اهمیت خاصی برخوردار است نظر به اینکه طراحی مسجد به  

ساز تواند تبعات بسیار داشته باشد و زمینهکه نقصان و کژی در فهم مفاهیم و یا ارائه کانسپت آن می

ازخوردهای ناصواب شود، تصمیم به آن شد پژوهش پیرامون رسیدن به یک الگوی صحیح البته نقدها و ب

شود که با جانب و با مساعدت اساتید ارجمند صورت پذیرد. این ضرورت احساس میدر حد توان این

-نالهای تهی از معنا و ژورهای اجراشده در داخل کشور که درمواردی الگوبرداریتوجه به برخی از طرح

االمکان موردپذیرش عموم افراد رسید. مند و حتیآیند به روشی نظامحساب میگون از آثار دیگران به

یقین در پایان این پژوهش هیچ راهکار صد هرچند که بحث پیرامون این موضوع بسیار است و حتم به

بتوانم تمامی موارد  جانب است کهدرصدی و کامل ارائه نخواهد شد چراکه این مهم خارج از توان این
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المقدور نقص ارائه دهم ولیکن هدف آن است تا حتیموجود را بررسی کرده و درنهایت یک الگوی بی

 هویت فکری در طراحی های بییک الگو و یک شیوه را مطرح کرد که به اسم معاصر سازی، دچار گرداب

 پژوهشاهداف . 9-4

 بوده.مسجد طراحی  پژوهش به دنبال دستیابی به این

 اصلیهدف . 9-4-9

 است. آن یاجزا و عناصر کالبد یهدف معاصرسازطراحی مسجد با  هدف اصلی پژوهش عبارت است از

 یاختصاص اهداف. 9-4-7

دستیابی به یک روش مقبول و منطقی در طراحی مساجد براساس بهره گیری صحیح و معقول  یطراح

که تکرار مکررات  نباشد و خامیِ برخی طرح های اجرا از نشانه ها ، نماد ها  و اجزای کالبدی آنهاست 

 شده در این اواخر را نیز نداشته باشد.

 پژوهش هایالؤس. 9-5

 ال اصلی پژوهشؤس. 9-5-9

حذف اجزاء و عناصری از کالبد مسجد که در گذر زمان به نماد و نشانه برای مساجد تبدیل شده   -۳

 اند ، امر نادرستی است ؟

 پژوهش فرعی هایالؤس. 9-5-7

چگونه می توان به ترجمان جدید  و البته  صحیحی از اجزا و عناصرِ کالبدیِ مسجد در راستای معاصر 

 سازی های معقول و موجه رسید ؟

 پژوهشروش . 9-6

در این تحقیق از پارادایم تفسیری و انتقادی با جهت گیری کاربردی و رویکرد استقرایی استفاده شده 

ر این د استقرایی به این جهت که با تکیه بر مطالعات موردی از جزء به کل رسیده ایم .است . رویکرد 
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تحقیق از مطالعات کتابخانه ای با تکیه بر بررسی نمونه های موردی  بهره جسته ایم  و شیوه ی گردآوری 

 داده ها از طریق مشاهده ، مصاحبه و اسناد و مدارک می باشد .

 اتیتعاريف نظری و عملی. 9-7

 مسجد .9-7-9

به خاک افتادن و خضوع و کرنش کردن  یمحل سجده، برگرفته از سجود به معنا یمسجد، به معنا

 .تعالی است حق در برابر عخضو و عبادت شود که جایگاهمی اطالق ، مسجد به محلیاصطالح است. در

 .شودمسجد یکی در مورد، چهاردیواری خاصی است که برای عبادت ساخته می واژه کاربرد

  عناصر کالبدی .9-7-7

خواهد باشد، در ابعاد و نقشه زمین تابع بافت شهر و امکانات موجود حجم خارجی مسجد هر شکل می

شود. هندسه مقهور است، هرجا که الزم شد و از هر طرف که امکان بود بر سطح مسجد افزوده می

که این را عناصر  مایدندستان توانای معمار و اصول انعطاف پذیری است که هر فرم سرکش را رام می

 . نامندکالبدی آن می

  معاصر سازی. 9-7-3

ت ( در نسبیآشور تی)بر وزن مدرن تیمعاصر ،گرفترا در نظر  یعصر هم یعنیمعاصر  یلغو یاگر معنا 

ما  یعنی ،یدرون ایاست  یرونیب ای ز،یچ نی. ااستمعاصر  یزینسبت به چ دنیا یعنی شود؛یم فیتعر

 .هستمعاصر  ای یامروز روزمان،ینسبت دبه ای ،بیرون بودهدر  یعصر کسانهم

 بندی فصل. جمع9-9

عنوان یک نماد و نشانه در شهر اسالمی از اهمیت نظر به اینکه طراحی مسجد بههمانگونه که مطرح شد 

تواند تبعات بسیار خاصی برخوردار است که نقصان و کژی در فهم مفاهیم و یا ارائه کانسپت آن می

ساز نقدها و بازخوردهای ناصواب شود، تصمیم به آن شد پژوهش پیرامون رسیدن ته باشد و زمینهداش

جانب و با مساعدت اساتید ارجمند صورت پذیرد. این ضرورت به یک الگوی صحیح البته در حد توان این
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های وبرداریهای اجراشده در داخل کشور که درمواردی الگشود که با توجه به برخی از طرحاحساس می

 االمکان موردپذیرشمند و حتیآیند به روشی نظامحساب میگون از آثار دیگران بهتهی از معنا و ژورنال

یقین در پایان این پژوهش عموم افراد رسید. هرچند که بحث پیرامون این موضوع بسیار است و حتم به

جانب است که بتوانم خارج از توان این هیچ راهکار صد درصدی و کامل ارائه نخواهد شد چراکه این مهم

نقص ارائه دهم ولیکن هدف آن است تا تمامی موارد موجود را بررسی کرده و درنهایت یک الگوی بی

هویت های بیالمقدور یک الگو و یک شیوه را مطرح کرد که به اسم معاصر سازی، دچار گردابحتی

 .نشدهفکری در طراحی 
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  فصل دوم
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 . مقدمه7-9

توان متصور شد. دوره اول، دوره شکل گیری در بررسی سیر تحوالت شهرهای ایران دو دوره را می

باشد. در دوره شکل گیری، شهر به صورت ارگانیک و شهرها و دوره دوم، دوره شکل دهی به شهرها می

گیرد. در این زمینه عواملی عموماً ناآگاهانه و تدریجی شکل می خودبخود تحت تأثیر عوامل گوناگون و

ر و ساختار شکل شه –گذارند و برآیند تأثیر این عوامل چه مستقیم و چه غیر مستقیم بر یکدیگر اثر می

آورد. این عوامل عبارتند از: عوامل جغرافیایی، اقلیمی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، مذهبی، آن را پدید می

های شهری دارای عی، فرهنگی، تکنولوژیکی و... . شهرهای قدیمی ایران تا قبل از تدوین طرحاجتما

ر گرفت که دبافتی ارگانیک بودند. مکان یابی مسجد در این شهرها، براساس اصول خاصی صورت می

 های مختلف، متفاوت است. دوره

یکپارچگی اجزایی مانند مسجد،  توان کمال هماهنگی و آمیختگی ودر شهرهای )قدیمی( ایران می»

اند. مدرسه، بازار و میدان را در هیأت یک کل به رای العین دید، اجزایی که در کل به خوبی محو شده

دهند، بلکه بافت شهر شامل اجزایی چون مسجد، به عبارتی این اجزا نیستند که بافت شهر را تشکیل می

گیرند چیز دیگری وجود دارد و که کنار هم قرار میمدرسه و خانه است. ورای عناصر و اجزای شهری 

شود. این آن ارتباط است، ارتباطی که پیوند اجزاء را در هیأت مجموعه بصورت یک کل باعث می

ها به رغم همبافتگی واجد نظمند و مناظره میان پیچیدگی و نظم در آنها حس زیبایی شناسی مجموعه

اجزاء مختلف در یک کل هماهنگ همان چیزی است که به شهر  کند. ترکیب و اتحادانسان را ارضا می

توان گفت که ضعف طراحی مسجد به سبک جدید در بخشد. بطور کلی میمی   سیمای بصری مطلوب

ی اخیر و قرارگیری نادرست این عنصر مهم شهری در بافت، معلول همین عدم ادراک ایران در چند دهه

نی ای مطلوب در جایگزیبدین علت، برای دستیابی به نتیجه«. فضایی از بافت و مساجد قدیمی است

ش های مختلف و نقعناصر مختلف شهری در کنار یکدیگر، مطالعه و بررسی در سیر تحول بافت در دوره

 نماید.می مسجد در تحول بافت شهری ضروری
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 مبانی نظری پژوهش .بخش اول:7-7

 تأثیر اسالم در منظر شهر .7-7-9

 شهر یمایمنار و گنبد، دو عنصر شاخص در س .7-7-9-9

تیجه اند و در نبیشتر بناهای مسکونی، تجاری و خدماتی در شهرهای تاریخی کشور یک یا دو طبقه بوده

شهر از یک آسمانی نسبتاً صاف و هموار برخوردار بوده است و تنها مساجد و سایر بناهای مذهبی از 

مجاورشان برخوردار بودند. بخصوص منار و گنبد اینگونه بناها )مساجد، ارتفاع بیشتری نسبت به بناهای 

 اند. اند و از عناصر شاخص منظر سیمای شهر بودهشدهمدارس، مزارها( بسیار مرتفع ساخته می

 ها(ها و میدانچههای شهری )میدانحضور بناهای مذهبی در مفصل .7-7-9-7

ها( یک بنای مذهبی )مسجد، ها )مرکز محلهنیز میدانچههای بزرگ شهر و ی میدانکمابیش در همه

شد که از های شهری موجب میحسینیه، تکیه، مزار( وجود داشت. حضور یک بنای مذهبی در مفصل

لحاظ بصری همواره در نقاط مهم ارتباطی شهر حضور این فضاها احساس شود. اهمیت حضور این 

 نامیدند. هرها، مرکز محله را حسینیه یا تکیه میبناهای مذهبی چنان بود که در بسیاری از ش

 گیری مرکز شهرتأثیر مسجد جامع در شكل .7-7-9-3

ترین مرکز دینی، اجتماعی و سیاسی در حیات شهری موجب شد که نقش مسجد جامع به عنوان مهم

ی دو دروازهدر بیشتر شهرهای بزرگ و مهم مسجد در کنار مهمترین راه درون شهر که غالباً به یک یا 

های مهم تجاری گرفت، قرار گیرد. معموالً راستهمهم شهر متصل بود و بازار نیز در داخل آن شکل می

ها، زرگرها، بزازان، صحافان و کتابفروشان و همچنین برخی از مراکز مهم آموزش ی صرافمانند راسته

 . و گاه حکومتی در نزدیکی مسجد جامع بود

 امع در شكل گیری مراکز جديد شهری در گذشتهاهمیت مسجد ج .7-7-9-4

ی مرکز شهر به خصوص در شهرهای بزرگ از چنان اهمیتی برخوردار استقرار مسجد جامع در مجموعه

ای طراحی شده )مانند اصفهان( یا به صورت خود بخود بود که در بسیاری موارد که شهری با برنامه
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 ی ثقل آنداد و نقطهمرکز شهر تغییر شکل و مکان می یافت و در پی آن)تهران و قزوین( توسعه می

 شد. ی جدید مرکز شهر ساخته میشد، مسجد جامع جدیدی در نقطهجابجا می

 وجود يک مرکز مذهبی )مسجد، حسینیه، تكیه( در داخل يا نزديكی مرکز محله .7-7-9-5

گزاری نماز جماعت و همچنین ترین مسجد محل زندگیشان برای بری مردم به نزدیکی روزانهمراجعه

در مورد مسائل یا وقایع  -های گوناگون ضرورت تجمع مردم هر محله در یک فضای عمومی به مناسبت

وجود حداقل یک مسجد یا فضای مذهبی دیگری مانند حسینیه یا تکیه را در مرکز محله  –درون محله 

ره یک فضای مذهبی در کنار یا نزدیک ساخت. به این سبب هموایا در مکانی نزدیک به آن ضروری می

شد که این فضا یکی از های بزرگ یا متوسط در شهرهای تاریخی کشور ساخته میبه هر مرکز محله

 رفت. ی مرکز محله به شمار میعناصر اصلی پدید آورنده

 های تاريخیگیری و تحول بافت شهری در دورهنقش مسجد در شكل .7-7-7

به مستندات تاریخی سعی در پیدا کردن نقش مسجد در ساختار شهر داریم تا  در این مبحث، با توجه

 ی شهرهای اسالمی که بر مبنای محوریت مسجد است، دست یابیم. به الگوی کلی و یگانه

 دوره اول .7-7-7-9

 زگردد، بر مبنای اصول اعتقادی، اولین فضای مورد نیااین دوره شهرهای ایرانی صدر اسالم را شامل می

مسلمانان مسجد بوده است. به همین دلیل از صدر اسالم تاکنون، مسجد اولین عنصری است که بر 

مبنای نگرش اسالمی نسبت به عملکرد خود شکل معین و کالبدی یافته است. در صدر اسالم، محل 

رمان تحت فاستقرار والی در دارالخالفه و نزدیک به مسجد جامع بود. به دنبال آن نیز نیروهای رزمی که 

 2باعث شد، امنیت به ربض منتقل گردد. ساکنان کهندژ 1ایشان بودند، قرار داشتند. این استقرار در ربض

                                           
قسمت قرار داشته است و در  مواقع جنگ ساکنان  نیاطراف شهر در ا یهایشده که مزارع و آباد یم دهیشهر نام رونیمحوطه ب .۳

 بردند. یآن به داخل قلعه شهر پناه م

بارو و  و برج و واریکه به شکل د یشده و استحکامات یساخته م یشهر بوده که به شکل قلعه مستحکم یمرکز یکهندژ هسته  .2

بوده  رانیهمسان بوده اند و مرکز سکونت حاکمان و ام ینظام یع و دژهانموده است. کهندژها باقال یخندق بوده، آن را محصور م

 ساخته اند. یبصورت قلعه م یمیمقابله با دشمنان و مشکالت اقل یبراخود را  یسکونتگاهها انیرانیاست. ا
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نیز برای برخورداری از امنیت به ربض آمدند. به این ترتیب و به مرور زمان، کهندژ خالی از سکنه و 

اد. دهای زندگی شهری را سامان میمتروک گردید. مسجد در فضای درونگرای خود در کنار بازار فعالیت

ی اای متناسب نیز با مرکز حکومتی داشت. در این مرحله مسجد تنها دگرگونی عمدهدر حالیکه فاصله

 دهد.کالبدی شهر اسالمی رخ می –است که در سازمان فضایی 

 دوره دوم .7-7-7-7

با قدرت دولت اسالمی است ولی  امیه است در عین آنکه مسجد در ربط کاملدر این دوره که دوران بنی

در کنار خود داراالماره را به عنوان مقر حکومت دارد. حکومت اموی در این دوران بنای مسجد جامع و 

ای اندک وجود دارد و در بسیاری موارد کند. بین مسجد و داراالماره فاصلهداراالماره را همزمان شروع می

شدند. )در این دوره( شهرهای نوبنیاد شکل دیگر مرتبط میاز طریق ارتباطی سرپوشیده دو بنا به یک

ند. کگیرند و شهرهای تسخیر شده آرام آرام تغییرات خود را بر مبنای نیازهای دولت اسالمی آغاز میمی

شود که شوند در راستای مشترک جهت دارند و شهر از آنجایی آغاز میمسجد و شهری که بر پا می

یرد، گکند. در کنار آن بازار شکل میاما مسجد خود را از شهر جدا یا متمایز نمیمسجد پایان یافته است. 

ریزند که ریشه در تفکر وحدت گرایانه اسالمی دارد. چرا مسجد و بازار فضای شهری واحدی را طرح می

 شود کهکه شهر مکه هم زیارتگاه و هم مرکز تجارت بوده است. در این دوره شهر به مکانی اطالق می

یر ها تغیگیرد. بسیاری از آتشکدهدارای جامع باشد. اولین مدارس در این دوره در کنار مساجد شکل می

 شوند. عملکرد داده، و به عنوان مسجد مسلمین برگزیده می

 دوره سوم .7-7-7-3

 این دوره، دوره صفویه است که یکی از مهمترین دوره از لحاظ برخورد با اسالم است. مهمترین عملی

. ی شهری یا حکومتی استکه دوران صفویه با هدف تثبیت اعتقاد شیعه انجام پذیرفت تغییر نطفه

ی و ی شهرهای قبلی که شامل مسجد جامع )قدرت سیاسی(، بازار )قدرت اقتصادی( و حوزهنطفه

بود با  مدارس علمیه )قدرت فرهنگی( و خدمات آنها )شامل کاروانسرا، حمام، دکاکین، دارالخالفه و...(

طراحی جدید به حاشیه شهر انتقال یافت. در این دوران از یکسو قدرت سیاسی دولت از قدرت مذهبی 
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 مساجد کند )جدایی کاملگردد و قدرت سیاسی برتری خود را بر قدرت مذهبی اعمال میآن جدا می

)شکل گیری مذهب  دگردی فرهنگ اسالمی در ایران بسته میجامع از داراالماره( و از سوی دیگر نطفه

کند و جامع به عنوان مکان اصلی اجتماعات مردمی به کلی خود را از حکومت جدا میمسجد شیعه(. 

ی اول و تا حدودی دوره دوم خارج شده و از دیدگاه شکلی خود را از پیرایه دورهاز صورت ساده و بی

یش تعیین شده که هیچ تغییر سازد. ساختن مساجد با طرح و نقش از پبافت پیرامون خویش جدا می

پذیرد متعلق به دوره صفویه است. در این دوران هنوز هم شهر جایی است که مسجد جامع شکلی را نمی

جامع وجود نداشته باشد، حتی با وجود انبوهی جمعیت و مسجد در آن قرار داده شده و تا زمانی که 

با عنایت به تفکرات شیعه و نظر به حضور توده شود. در این دوره، تمرکز فضایی مکان، شهر نامیده نمی

سیاسی شهرها احساس  –سیاسی نیاز جدی به تحولی عمیق در مراکز مذهبی  –های عبادی در صحنه

 ها به عنوان فضای مکمل مسجد نام برد. توان از ایجاد تکایا و حسینیهگردید، از جمله این موارد میمی

 دوره چهارم .7-7-7-4 

گردد. مساجد جامع و سپس دیگر در شکل و توزیع مساجد تغییرات بنیادی آشکار می در این دوره

گردند. ظاهر ها میمساجد، بیش از آنکه محلی برای عبادت باشند، مکانی در جهت خودنمایی حکومت

یابند. به تبع این دگرگونی شهر نیز های یادمانی در ساخت مساجد نقش اساسی میپر شکوه و معماری

-گردد. محالت بر مبنای جدایی قومی، نژادی، فرهنگی، مذهبی و... برپا میای میتغییرات عمده دچار

گردند. هر محله مسجد خویش را دارد. ایجاد محالت جدید خارج از فضای موجود شهر به نوعی 

 ای از محالت درگردند. شهر با رجوع به مفاهیم دوره قبل به مجموعهخودنمایی حکومتی تبدیل می

ای هگردد. تشکیل دول اسالمی در این دوره و جدایی وظایف و آرمانمی  خود و بیگانه از یکدیگر تبدیل 

گیری محالت در خود، بیگانه از یکدیگر و همراه با روستاهای هم کیش، مذهبی از اهداف سیاسی، شکل 

جامع از بین برود و  دمسج گردد تا مالک تعیین شهر براساس داشتنسبب می .هم خرقه، هم نژاد و...

 جامع داشت مسجد جامع داشته باشد ولی هر جا که تواند مسجدبه بیان دیگر در این دوره هر شهری می
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ی اسیاسی نقش عمده _ کند. در این دوره مسجد به عنوان مرکز عقیدتینمی  موقع و مقام شهری پیدا 

 کند. می ای را ایجادپیدا کرده و در جوار خود مدارس و مکاتب عمده

 دوره پنجم .7-7-7-5

ی قاجاریه، توجه چندانی به شهرسازی نشد و شهرها با رکود مواجه شدند. زمان فتحعلی شاه در دوره

بر وسعت و اهمیت تهران افزوده شد و بناهایی مثل مسجد شاه، باغشاه و عمارت نگارستان در این زمان 

مور شهری و احداث عمارات گوناگون گردید. در این بنا شد. در عهد ناصرالدین شاه توجه بیشتری در ا

های شهرهای ایران است. مسجد مثل سابق در قلب شهر جای زمان، وجود حسینیه و تکیه از ویژگی

ایی همتداشت و منعکس کننده وضع اجتماعی شهر بود. البته وجود حسینیه و تکیه از مرکزیت و بی

سه دارای مصونیت قضایی، سیاسی بود و اگر کسی در مسجد کاست. برخی مساجد و سایر اماکن مقد

نشست، دیگری حق تعرض به او را نداشت. شهر از نظر قضایی یک واحد منسجم و پیوسته آنجا می

شد که از بناهای یادمانی گسسته در آن خبری نبود. مسجد جامع، بازار، مراکز حکومتی و محسوب می

دام جای، مرتبه و شخصیت خاص خود را در سلسله مراتب اجتماعی و فضاهای مسکونی ضمن آنکه هر ک

 آوردند. نمودند، با هم یک مجموعه واحد را پدید میفضاهای شهری حفظ می

 ی مسجد با شهر، گذشته و حالرابطه .7-7-3

   خود را داشته و دارد و از اندام ی در میان اندام درونی هر شهر و روستا، نیایشگاه همیشه جایگاه ویژه

تر و چشمگیرتر است. مساجد مهمترین بناهای مذهبی هر شهر و روستا بودند که های دیگر نمایان

با این حال در صدر اسالم نقش کالبدی مساجد  .اندهمواره نقش مهمی در زندگی مسلمانان داشته

 اهمیت زیادی نداشت، لیکن با گذشت زمان مسجد توانست از منظر کالبدی نیز به عنوان یک عنصر

ای خاص و پر اهمیت تأثیرگذار در شهرهای اسالمی عمل کند. تأثیر کالبدی مساجد به مرور به گونه

 داد وبخشید و به محیط شهری معنا میمسجد به شهر اسالمی هویت می، شد که در مقاطعی از تاریخ 

جد که پس از ورود اسالم، مسا.( ۳۱۳۱شد)بمانیان، محمدی، می موجب خوانایی و جهت دهی آن 
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مهمترین ویژگی را نصیب شهرهای اسالمی کردند به عنوان مالک تمایز شهر از دِه، در شهر جای گرفتند 

ی ساخت شهرهای اسالمی را تشکیل دادند و مسجد جامع و همراه با ارگ و بازار، عناصر سه گانه

ت شهرها زمانی در حقیق .(۱۳:۳۱۳۳ترین عنصر کالبدی در شهر اسالمی شد)دانشپور، شیری، محوری

مسجد شاه در  .(۳۲:۳۱۳۳گرفتند که دارای مسجد جامع بودند)حبیبی، روحانی، نام شهر به خود می

میدان نقش جهان و مسجد جامع در میدان عتیق هر دو در اصفهان و در ساختار شهر صفوی، مسجد 

مصداق  ،ر شیرازجامع یزد، حرم مطهر رضوی و مسجد گوهرشاد در مشهد، حرم حضرت شاه چراغ )ع( د

باشند. با نفوذ فرهنگ غربی در ایران از اواخر عصر قاجار، اسالمی شهرها در گذشته می -شمایل ایرانی 

ی در شهرهای ایران مخدوش و کمرنگ شهرآرام آرام جایگاه بناهای مذهبی و مساجد به عنوان نشانه 

ان هویت در معماری و شهرسازی علت کاوی بحر"ای با عنوان محمد منان رئیسی، در طی مقاله شد.

در شهر معاصر ایرانی با تغییر شأن مسجد در نظام کالبدی شهر مواجه  کند ماابراز می "معاصر ایران

هستیم چرا که شهر معاصر، شهری برخاسته از مبانی بینشی و ارزشی مدرنیته است و در تقابل با 

ت و روث قد است شهر معاصر ایرانی، شهرِهای منسوب به دین شکل گرفته است. وی همچنین معتنظام

عبودیت و در شهر معاصر همه چیز حول محور مناسبات ثروت و قدرت  قدرت است و نه شهرِ شهرِ

شود و بدیهی است که در چنین شهری مساجد و مراکز مذهبی به طور روزافزون به مراکز تعریف می

کاریکاتوری کم جان از مسجدی  یایرانخواهند شد و مسجد در شهر معاصر ر ثروت و قدرت شبیه ت

این دگرگونی در سیمای کالبدی شهر حکایت از دورانی   .شوداست که در شهر اصیل اسالمی تعریف می

شهر معاصر و جایگاه بناهای مذهبی را دستخوش ، دارد که در آن تحول در عالیق و سالیق، بیش از پیش

 "نقش مسجد در ساختار شهرهای مسلمان نشین"وان ای تحت عناعتضادی در مقاله تغییر کرده است.

سازند، شهر در تمدن اسالمی هایی که تمدنی را میهر شهری محوری است از تجمع ارزش کندمی بیان

کند و به می  شود، رشد با مسجد به عنوان محل حل و فصل تمام امور مالی و معنوی امت آغاز می

ها و گنبدها تنها عالیم مشخصه در های اسالمی، منارهسرزمیندر شهرهای  .دهدمی   حیات خود ادامه

های اسالمی ای بر ساختار شهرهای سرزمینبنای مسجد، نقش تعیین کننده. ها بودندخط آسمان آن
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داشت. چه شهرهایی که از پیش ساخته شده بودند و چه شهرهای نوبنیاد در ممالک مفتوحه. مساجد 

شهرهای مفتوحه را تغییر  ی دند و بر مبنای نقشی که داشتند چهرهفضای اجتماعی زندگی شهری بو

ها و با توجه به افزایش روزافزون جمعیت مسلمین، دادند. این مسأله در نهایت باعث شد بعد از مدت

علیرغم سنت دیرین، برخی از شهرهای بزرگ بیش از یک مسجد جامع داشته باشند و این مسأله تغییر 

ها، نخست این عناصر همچنین به مرور با پیدایش مدارس و کتابخانه شد. را منجر ی مرکزی شهر هسته

  شدند.از ملحقات مساجد جامع و شاه و سپس عناصری مستقل و لیکن مرتبط با مساجد محسوب می

 
 (نگارنده) 50ساختار مذهبی به عنوانِ نشانه ی شاخص شهر مشهد دهه ی   9-7 شكل

 
 (نگارنده) مسجد جامع اصفهان در میان بافت مسكونی و مجاورت بازار  7-7 شكل

 

ند دشر حکومت و یا بازار شهر تعبیه میقاگرچه عمدتاً مساجد در داخل بافت شهرها و در مجاورت م

د انهایی نیز وجود دارد که مساجد جامع در مکانی دور از بازار و یا بافت شهری احداث شدهولیکن نمونه

مساجد جدیدی که عمدتاً به دالیل سیاسی و حکومتی در شهرها ی گاه مساجد نائین و ساوه.مانند 

ی بازار و یا محور اصلی عبور و مرور در شهر قرار راسته ،شدند در کنار مساجد جامع یا عتیقاحداث می

جد یا مسشیراز که در نزدیکی مسجد عتیق و امتداد بازار ساخته شد و  "مسجد نو"گرفتند مانند می
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 شده است و مرکز جدید شهر و امتداد راه اصلی شهر جانماییل  ی بازار وکیجامع وکیل که کنار راسته

و مسجد شاه نقش جهان که در ضلع جنوبی میدان و مرکز جدید شهر اصفهان در عصر صفوی احداث 

وسعه یافته بود و شد. مسجد جامع عتیق اصفهان نیز در میان بافت مسکونی و در امتداد بازار شهر ت

ی دیگر ای به نقطههشت ورودی داشت که مردم در طول روز از آن برای رفت و آمد و عبور از نقطه

. (7۱:۳۱۳۳)سلطان زاده، ه استیزد که هفت در داشت دیمی قو یا مسجد جمعه کردندشهر استفاده می

ی ارگ ت بازار شهر و حاشیهمسجد شاه تهران نیز که در عصر فتحعلی شاه احداث شده است در مجاور

هایی از بازار تهران از داخل این سلطنتی بود که هم اکنون نیز آمد و شدهای مراجعه کنندگان به بخش

دارد که پیرامون  وجودی ورود به صحن مسجد یک جلوخان گیرد و حتی در آستانهمسجد صورت می

 . برای خرید و فروش تعبیه شده استهایی آن مغازه

ی ایران، نقش شود که مساجد در ساختارِ شهرهای گذشتهه به توضیحات ارائه شده، مشخص میبا توج

ی اصلی و نماد شهرها بودند و کردند و به نوعی نشانهاول را در سامان دهی به کالبد شهرها ایفا می

ه های مدرن بیانپس از آشنایی ایرانیان با دنیای غرب و نفوذ جر لیکن آرام آرام با گذر زمان و به ویژه

مباحث هنر، معماری و شهرسازی، تغییری بنیادین در روند سابق حادث و سیمای شهرها دستخوش 

ای شد. در شهرسازی ای که براساس اصول مدرنیسم شکل گرفته است دیگر نباید تحوالتِ گسترده

 است "شهر ثروت"،"شهر قدرت"د، شهر معاصر، نها و گنبدها خط آسمان را بشکافانتظار داشت مناره

 و نمادهایش نیز نشان از سرمایه و ثروت دارد و نه غنا و بندگی.  "بودیتعشهر "و نه 

 

از راست به چپ مسجد به عنوان شاخص ترين نشانه ی شهری در ساختار شهرهای سنتی ،   3-7 شكل

 (نگارنده)مسجد جامع يزد و مسجد شاه اصفهان. 
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 (نگارنده) برج جام متعلق به بانک ملّت ، هردو در تهران ساختمان بانک صادرات و 4-7 شكل

اوج شکوهمندی و جمال و جالل مساجد ایرانی را باید در عصر صفویان دانست که ساختمان مسجد از 

 هایها، تزئینات و آمودهای به کار رفته، ارتفاع و دهانههر حیث )ریزفضاهای تشکیل دهنده و تعدد آن

کمال نمود. هرچه از زمان دولت صفویه فاصله  ختمان( توسعه یافت و طیِعریض و در مجموع فن سا

أن شود، اگر نگوییم از شگیریم مقام و جایگاه مسجد در شهرسازی ایران بیشتر دستخوش تغییر میمی

شود ولیکن دیگر آن نقش گذشته را نیز در میان آحاد جامعه ندارد تا جایی که ساختمان مسجد کم می

ساختمان مسجد در کنار سایر بناها بدون هیچ تفاوتی در کالبد و یا حتی  ،های معاصرنمونهدر برخی از 

گیرد و در مواقعی فضاهای اصلی در تعریف عملکرد خود رعایت اصول سلسله مراتب و حریم قرار می

یر گشوند. در این وضعیت خیلی دور از انتظار نیست که سیمای کالبدی مساجد نیز دردچار اختالل می

تحوالت شده و شمایلی شبیه به مراکز تجاری، سینما و یا بنایی غیر از یک مکان مذهبی به خود بگیرد. 

در دوران معاصر بسیاری از مساجد ساخته شده در شهرهای کشور شامل فضاهای فرهنگی و بعضاً "

تفاده عات اسف نیستند و بر این اساس میزان سارباشند و فقط یک ساختمان مذهبی صورزشی نیز می

 . (۱۳:۳۱۳۲)سجاد زاده، یوسفی،"ها نیز افزایش یافته استاز آن

ا ههای کتابخانه و فضاهایی برای برگزاری مراسم یادبود و بزرگداشتای از مساجد دارای سالنشمار عمده

 نیزی نماز های انجام فریضهدر قالب سالن اجتماعات و آمفی تئاتر هستند که در ساعات خارج از زمان

کنند. در مواردی نیز دهند و از این جهت با شهروندان ارتباط بیشتری برقرار میاین خدمات را ارائه می

بنای مسجد حالت درونگرای پیشین را ندارد و به نوعی به یک بنای یادمانی و مونومان در حجم خود 

ان با بستر و محیط ساختمان مساجد کماک، کند. در شهرهای معاصرشود و خودنمایی میتبدیل می
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اطراف خود در ارتباط هستند ولیکن آنچه مسلم است نوع ارتباط دست خوش تغییر شده و دقیقاً همانند 

باشد و به عبارتی جنس این ارتباط تا حدودی به روز و مطابق آنچه در گذشته بوده، هم اکنون نمی

ه مسجد در دنیای معاصر نسبت به جایگا کرد که باید اقرارشرایط حال حاضر جامعه شده است.البته 

 زیادی افول کرده است.   در شهرهای گذشته تا حد جایگاهششأن و 

 های کالبدی مساجدويژگی .7-7-4

خواهد باشد، در ابعاد و نقشه زمین تابع بافت شهر و امکانات موجود حجم خارجی مسجد هر شکل می

شود. هندسه مقهور سطح مسجد افزوده میاست، هرجا که الزم شد و از هر طرف که امکان بود بر 

نماید. او با هر زمینی، دستان توانای معمار و اصول انعطاف پذیری است که هر فرم سرکش را رام می

های سایر های خارجی را، استوار و متین و هماهنگ با بدنهدهد، بدنهی الزم را سامان میهندسه

سازد، همچون اندام انسان برآمده بر زمین، حاشیه زمین های شهری و از زمین قیام کرده میساختمان

ها را از زمین سازد که هم ساختمان را از عوارض طبیعی حفظ کند و هم بدنهدیوارها را از مصالحی می

بخشند که بر زمین قیام کرده باشد، و شکلی طول دیوارها را، آنچنان سامان میجدا سازد. جرزها، بی

کنند، آنچنان که خط آسمان از ظرافت و زیبایی مادی یا جرزها را متعادل میها عروج عمودی کتیبه

معقول خالی نباشد. پنجره به بیرون برای دید، الزم نیست. چرا که باید دیده بر دل نشیند تا یار عام 

ور ت نها از غلظت و شدسازد و با شبکهیابد و روزنها را دور از دسترسِ دید و منظر انسان و بر بلندا می

پیرایه و در حدی که جدار خارجی از حد یک پوشش ها ساده، بیکاهند. در مجموع نماسازی بدنهآن می

 ی بیننده را به سوی ورودی بازگرداند. و حفاظ برای فضاهای داخلی خارج نشود و چهره

 های خارجی مساجدورودی در بدنه .7-7-4-9

ماند، اما همه جلب توجه و جاذبه خود را به ورودی آالیش باقی میی خارجی ساده وبیاگرچه بدنه

ای ی خدا برای حضور اوست. هر خانهخواهد، خانهبخشد. چرا که انسان را تماشاچی و رهگذر نمیمی

برای اوست، فضای ورودی چون چتری دلپذیر و چون شاخساری سر بر هم آورده، برای دعوت و تعظیم 
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ر، رنگ، بافت، هندسه و نقش خاک و سنگ را تزئین کرده و حضور انسان آغوش بر گشوده است. نو

خارجی  یزیبایی کالم قدسی، زیبایی معقول و ملکوتی را بر زیبایی مادی افزون کرده است. اگرچه بدنه

بخشد. چرا که انسان را ماند، اما همه جلب توجه و جاذبه خود را به ورودی میآالیش باقی میساده وبی

ای برای اوست، فضای ورودی ی خدا برای حضور اوست. هر خانهخواهد، خانهنمیتماشاچی و رهگذر 

چون چتری دلپذیر و چون شاخساری سر بر هم آورده، برای دعوت و تعظیم حضور انسان آغوش بر 

گشوده است. نور، رنگ، بافت، هندسه و نقش خاک و سنگ را تزئین کرده و زیبایی کالم قدسی، زیبایی 

 تی را بر زیبایی مادی افزون کرده است. معقول و ملکو

 های متعددجلوگیری از مزاحمت با ايجاد حريم .7-7-4-7

اگر فضای بیرون از مسجد فضای سیر در آفاق است و فضای تحرک و تنوع و تغییر یعنی جهان کثرت 

و  انفس.و فضای درون باید فضای تأمل و توجه و تذکر و حضور قلب باشد، برای خودآگاهی و سیر در 

گری کرده و روز و شب اگر الزم است مسجد مردمی باشد و در کانون جماعت، پس معمار باید معجزه

های متعدد و متنوع این شکر تحیرانگیز را در ها و مفصلرا در کنار هم بدون تزاحم طراحی کند. حریم

مسجد ارتفاع کوتاه و قاب  کند. عالوه بر دیوارهای قطور در میان ایوان ورودیطراحی معماری ظاهر می

ها و راهروهای متعدد کنند. هشتیهای چوبی حریم داخل را حفاظت میمتناسب و قطر کافی درگاه

های مسیر آنها به سوی صحن جداسازی کامل فضای بیرونی و درونی تاریک و نیمه تاریک، و پیچ و خم

 را به عهده دارند. 

 محورهای متنوع بافتی آزاد و تغییر جهت از هندسه .7-7-4-3

گیری هندسی در فضاهای عبوری تابع نشیب و فراز زمین و دامنه پر موج و نامنظم طبیعی اگر جهت

نصیب نگذاشته های زمین را نیز بیها و حتی قطعه بندینظمی و کثرت متنوع جهتاست و این بی

گریزد و سیر در آفاق د و میکشاناست و تابع هیچ مرکز و جهت واحدی نیست و نگاه را به هر طرف می

 نماید. ی تغییر و تنوع و تکثر دید را فراهم میبخشد و زمینهرا برای انسان تسهیل می
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 یابدافزاید، جهت وحدت میکند و این خود بر غنای هندسی بافت میدر مسجد جهت )محور( تغییر می

 یابد و گرد محور قبلهاند. پالن نظم میخوهای فضایی را به نظمی بر گرد محور خود فرا میو تمام هسته

شوند. گذاری میها و فضاهای اصلی و فرعی بر حول این محور ارزشها و ایوانگیرد و ورودیتعادل می

ای برای ایجاد توجه، تمرکز و باروری این سرآغاز جداسازی نظم فضایی داخل از خارج بوده و مقدمه

اخلی است که دارای تمرکز و استقالل و در عین حال هم جهت های فضاهای داندیشه، و ورود به هسته

 باشند. قبله می

 ها در فضای داخلیتنوع عملكردها و عرصه .7-7-4-4

بند و یاها از خارج حریم میهای داخلی از دو فضای سرباز و سرپوشیده تشکیل یافته، وقتی بدنهعرصه

، معمار خود را از منظر آسمان و ظهور و روشنایی رسندهای خارجی به حداقل ممکن میروزنها و پنجره

ورد آکند. حیاط داخلی این همه را با خود به ارمغان میو ترنم کوران باد و نگاه به آب و سبزه محروم نمی

های همجواری فضاهای سرپوشیده محدودیتی ندارند و هر آنچه را که نیازهای مذهبی، مزاحمتبی

ها و امکانات بپذیرند و در موارد مشخصی ماعت طالب باشد و ظرفیتفرهنگی و سیاسی و اجتماعی ج

ها ها، حسینیهها، کتابخانهها حجرهمنع شرعی و کراهت نداشته باشد در جامع قابل جمع است. مدرس

  .و... مجموع فضاهای مورد نیاز برای امور خدماتی و بهداشتی و...(

 یداخل یفضاها یبرا یگذار تيو اولو یدرجه بند .7-7-4-5

شوند. فضاهای داخلی برحسب ارزش و جایگاه خود درجه بندی شده و در نقشه همکف جایابی می

باشند در کانون ها میها و گنبدخانههای اصلی که محل ورود به شبستانمحراب و فضاهای عبادی، ایوان

های سایر فضاهای ها و ورودیرواق تر وهای فرعیها و ایوانگیرند، دربمحور اصلی حیاط با قبله قرار می

ها و در گیرند. فضاهای خدماتی و ارتباطی در کنجداخلی در محور عرضی حیاط و اطراف آنها قرار می

ها، حتی المقدور شوند. فضاهای خدماتی، بهداشتی، وضوخانهدورترین نقطه از محور مرکزی جایابی می

های های فرعی و زمینر اطراف درب ورودی و حیاطکشند و داز صحن اصلی و حیاط مرکزی کنار می
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نشیند، گردند، در این نظم و آرامش هندسی آنچه که بیش از همه به چشم میناقص جایگزین می

 های عبادی است. های اصلی و شبستانایوان

 های به کار رفته در کف شبستانهندسه .7-7-4-6

شود همچون کعبه و مسجد النبی ار مربع آغاز می های فضایی در همکف مساجد،ی اصلی هستههندسه

رین تنهایت اَشکال منظم و نامنظم هندسی مربع مناسبکه یک ضلع آن به سمت قبله باشد. در بین بی

دارد، زیرا اوالً چهار ضلع آن با چهار وجه شکلی است که انسان را از نظر مادی آرام و متعادل نگه می

ند کپنج ضلعی یا دایره یا اَشکال نامنظم انسان را تشویق به حرکت نمی شود و همچونانسان منطبق می

گیرند در انسان هیچ و دوم از آنجا که برآیند طول و عرض و اقطار آن در یک نقطه و در مرکز قرار می

کند و با حضور انسان در مرکز فضا، انسان قطب و کانون نوع جاذبه و حرکت و توجه به اطراف ایجاد نمی

شود. گسترش این هسته اصلی و بزرگ و کوچک شدن مقیاس آن از هر طرف بر حسب ای داخلی میفض

یابد و محدودیت و تعیین خاصی از نظر توسعه در هر های متفاوت هیچ مانعی نمیشرایط و ضرورت

با  شجهت ندارد و فقط فضاها باید بتوانند اتصال نمازگزار را با جماعت و امام فراهم کنند. این گستر

توجه به افزودن عناصر فضایی مستقل در کنار فضای اصلی مقیاس و هویت هندسی فضای اصلی را بر 

ردد. گزند. در حالی که شکل کلی شبستان به راحتی با سایر فضاها و بافت محله هماهنگ میهم نمی

رد، نزدیک اتناسبات اصلی، عناصر فضایی شبستان مسجد همیشه به تأثیری که شکل مربع بر انسان د

بخش نهای توازباشد اتفاق افتد به کمک جرزبندیشود و اگر شکل دیگری که حداکثر مستطیل میمی

کند در فضا به تأثیر شکل ها، معمار سعی میدر جهت طول مستطیل و هندسه فضایی مناسب در سقف

ر این توسعه و گسترش مربع نزدیک شود. و در مجموع فضا را از نظر کالبدی آرام و متعادل گرداند. د

یابد. در حالی که با تمام وسعت الزم با سایر فضاها ی فضایی استقالل خود را باز میهمیشه هر هسته

هماهنگ و هم بستر و هم آغوش و وحدت بخش است. اگر چه صیغه مسجد شرایطی را از نظر حقوق 

در اتصال انسان به جماعت و امام کند، ولی مبنای آن برای نمازگزار شرعی برای زمین مسجد ایجاد می

است و هر جا که در این حلقه، پشت سر امام و در اتصال جماعت و در جهت قبله، درآمدی به حضور 
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ر ی زمین سترین نقطهتر باشد و در فرودینای و در محضر حضرت حقی، فقط امام باید خاشعبار یافته

 بر سجده گذارد. 

 ی شبستانعناصر اصلی شكل دهنده .7-7-4-7

گری و موعظه امام است با امت. بنابراین از این نظر شبستان، بنحوی شکل منبر مظهر رابطه هدایت

ید آگیرد که عامه نمازگزاران بتوانند مخاطب در دسترس و آشنای امام باشند و اما بر منبری فراز میمی

کر و تعقل مخاطبین را که مقدمه حال تا ذکر ارا و پیام را بهتر به آنان منتقل نماید و قدرت توجه و تف

ها تمام. از دعا و نیایش و حضور قلب است، برانگیزاند و تعهد متقابل امام و امت تسهیل شود و حجت

یابد. صف جماعت مظهر این بُعد محور عمود بر قبله به دلیل جهت صورت و دیدن روی امام رجحان می

با خداست. بنابراین با توجه به استحباب پر کردن  های مؤمنواسطه همه انسانارتباط جمعی و بی

ا ههای جلو و طویل بودن آن و استحباب افزایش نمازگزاران و شرایط شرعی اتصال صفوف، شبستانصف

رغم استقالل فضایی شوند و علیها در همکف به تبعیت از صفوف نمازگزاران با هم ادغام میو صحن

تر شدن محور موازی قبله رجحان یابند. از این بُعد طوالنیش میخود به صورت منظم از هر طرف گستر

ا هباشند، برآیند آنها شکل کلی شبستانیابد، با توجه به رعایت دو بُعد فوق که در دو جهت مخالف میمی

 گرداند. را باز به شکل مربع نزدیک می

 بودن هدف و یکی بودنمحراب یک فضای مستقل نیست، یک نشانه و یک جهت است. به مفهوم یکی 

رغم واحد بودن مکانش ها، در هر کجا که باشند و هر که باشند، تجلی این مفهوم علیسیر تعالی انسان

ی بعید است، و نمود مادی و حضوری ندارد باعث شده است هندسه ی کعبه که در فاصلهیعنی خانه

د بر هم با سرزندگی و آزادی به همکف از تمرکز حول یک نقطه محدود رها شده و حول محورهای عمو

های فضایی و تقدس هم نوای مجموع هر طرف که ضرورت یابد گسترش گیرد و بر استقالل هسته

 فضاهای شبستان بیفزاید.

 استخوان بندی و ساختار .7-7-4-9
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واقعیت پذیری، استحکام، صرفه جویی و مفید بودن اجزاء و عناصر ساختمان از مهمترین اصولی است 

دهد. قدرت خالق و اعجازانگیز فنی و مهندسی، معمار را آن ساختار سازه و پیکر بنا را سامان میکه 

چنان توانا نموده که با کمترین امکان یعنی از توده خاک، خشت و آجر، بسازد و خاک را مقاوم نموده 

مروز نیز این و سنگ کند و با ابعاد کوچک و دست آورد بیش از یکصد برابر، خود را پوشش دهد و ا

کل انتخاب ش کند. شگرد در نوع خود تیزهوشی، خالقیت و توان بسیار باالی علمی و فنی را طلب می

یابد و در خدمت این مفهوم که های قرینه و مستحکم میی کف حول نقطه مرکزی پایهمربع در نقشه

مار را در ساختن فضای هر عنصر فضایی باید در مجموع مستقل، وحدت بخش و تمرکزآفرین باشد و مع

کند و این امر بهترین زمینه را برای داخلی بر حول محورهای مرکزی آن به شکل قرینه هدایت می

 انتقال طبیعی و متوازن و متعادل کلیه نیروهای ساختمان فراهم کند.

 ریدر مجموع استخوان بندی و ساختار بنا در پوشش خارجی تابع مقیاس اطراف آن و نیاز طراحی شه 

ها و و مسائل متنوع اقلیمی و هنری است و از داخل تابع مقیاس فردی و جمعی انسان و تعادل طول

ها با ارتفاع مناسب آنهاست. مهمترین ویژگی در استخوان بندی و سازه بنا، تنوع، حالت پذیری، عرض

 است.  ها در تسخیر فضا و شکل بخشی آنبدیل هندسه سقفانگیز و بینوآوری و قدرت شگفت

 به ساختار مسجد و ظهور گونه ی ايرانی  مساجد گنبدخانهراه يابی  .7-7-5

جم های قرن پنگیردو در میانهراهیابی تمام عیار گنبد خانه به مساجد ایران،در عصر سلجوقی صورت می

. اردگذمی به عرصه وجود پا ی ایرانی مسجدبا تبدیل مسجد جامع اصفهان به مسجدی چهارایوانی،گونه

ا در دو ای راله متدین تبدیل ساختار شبستانی)بومسلمی( به الگوی چهار ایوانی و گنبد خانه حشمت

 قشه عربیبا ن همقابل -۵تأکید بر جهت قبله  -۳    : کندچیز عنوان می

برای دست یابی به طرحی با هویت ایرانی،ایشان را به رجعت به الگوهای کهن ی تالش معماران ایران

ان را ی ایرانیمحمدکریم پیرنیا،عدم تناسب مساجد شبستانی اولیه با ذائقه عماری ساسانی واداشت.م

ا کند معماران زیباظهار می داند ویو بعضأ چهار ایوانی می ایایش مساجد گنبد خانهدیکی از دالیل پی
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



۵۱ 

 

مساجد  خدمت یش بههاهاوزیبایییرایهپهمه  با ایرانی سرانجام معماری با شکوه ساسانی را پرست

 . (۳3:۳۱۳۳ ،سعدوندی درآوردند.)حجت،گلستانی و

افزودن گنبد خانه به مساجد شبستانی پیشین نظیر مسجد جامع اصفهان و ساخت گنبد خانه)مقصوره( 

ی ورود گنبد خانه به بنای مساجد ایران است. گنبد خانه به عنوان شیوه وبه عنوان هسته اولیه مسجد د

گرفته است.انتظاربخشی ارقر خدا عنصری منفرد و نمادین در آخرین مرحله از سلسله مراتب تقرب به

 سیان و بروجرد گنبدخانهرهایی چون مساجد جامع برود که در نمونهبه چنین فضایی تا جایی پیش می

به مرور و با پیشرفت فن ساختمان در طی ادوار بعدی مرز کننده نقش مسجد می باشد.  یفابه تنهایی ا

ی هدر مساجدی چون رحیم خان اصفهان به منت شود وتان کم رنگ میشبسقوی میان گنبد خانه و

 های جانبی است.رسد که گویی گنبد معلق در هواو در پیوستگی کامل با شبستانی خود میدرجه

امل رو ساخت که سیرتکخود را با چالشی روبه انی با وارد کردن عنصر گنبد و ایوان منتهی به آن،معمار ایر

شاهکارهایی چون مسجد  شد. آن بعدی معطوف به حل ساختار فضایی گنبد خانه در تمامی ادوار

اران ی معمهای پرهیز کارانهی این تالشادامه ومسجد شاه نقش جهان )صفویه(در(گوهرشاد)تیموریان

 گذارند.می ظهور یایرانی پا به منصه

 

ايوان منتهی به گنبد خانه ، مسجدشاه در میدان نقش جهان،شاهكار شیوه از راست به چپ   5-7 شكل

 (نگارنده)مسجد گوهرشاد در مشهد)تیموريان(  -معماری اصفهانی)صفويه(

بیشتر بر راستای قبله صورت ها در مساجد ایران بدون شک به جهت تأکید هر چه ظهور گنبد خانه

در میان مساجدی که  ها شد.هایی بی بدیل دراین دست از ساختمانپذیرفت و موجب پیدایش نمونه

ی طرح گنبد همواره مورد توجه معماران اند مسألهدر دوران معاصردر سراسر دنیا طراحی وساخته شده
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برخورد با این جزء از عناصر  نا بوده است.و در بسیاری موارد موضوع اصلی و کانپست قالب بر طراحی ب

ای نوگرایانه داشته است ودر مواقعی نیز مسجد گاهی با رویکرد کامأل سنت گرایانه بوده و گاهی شیوه

درنوردیده و بدون توجه به اصالت مفهوم عبادت و حال و هوایی که  طراح مرزهای نوآوری و تحول را

های نوین جهانی جست وجو کم بر طرح خویش را در سبکمسجد باید داشته باشد مبانی نظری حا

ی بنای مهم اسالمی، خطر فقدان اصالت را متوجه-ی خصایص معماری ایراننادیده گرفتن  کرده و با

گیری طیفی از طراحان و معماران معاصر از احجام نوآورانه و بدیع در کارهای بهره.  مسجد کرده است

از  ها که ناشیانسان معاصر با گذشت زمان است. چنانچه این دگرگونیخویش متأثر از تغییر نیازهای 

تغییرات زمانه،پیشرفت علم و تکنولوژی و تحوالتی در صنعت ساختمان سازی درهر عصر است در 

چهارچوب مفاهیم ومحتوای معنوی معماری مسجد باشد،مقبول و برای مخاطبین قابل درک است 

ای ی ذهنیشود که با سابقهمنجر به بروز طرح و فرمی می ر بداعت،ولیکن تغییرات ناگهانی وافراط د

ی مردم از معماری مسجد وجود دارد ناسازگار است و گاهی دیگر جایی برای پذیرش که در خاطره

  گذارد.های معماری،از سوی مردم باقی نمیتغییرات  و نوآوری در فرم

های مرتبط هنر و مهندسی اعم از معماری و سایر رشتههای بحث بداعت و نوآوری همواره در تمام زمینه

برای مثال مقارن با زمانی  با آن امری معمول بوده که در هر زمان پیروان و مخالفان خود را داشته است.

یا  و امام حسین)ع( چونی دیگر مساجد شدند،والغدیر با سبکی نوگرایانه ساخته می که مساجد الجواد

و  در مساجد الجواد در تهران با رویکردی کامأل سنت مدارانه طراحی و اجرا شدند. مسجدالنبی )ص(

در تهران ساخته شدند فضای اصلی مسجد همان  چهل و پنجاه شمسی در دهه به ترتیب که الغدیر

ذارد و گای است که به صورت منفرد و کوشکی با رویکردی نوگرا پا به عرصه وجود میرح گنبد خانهط

رضا)ع( و دیگری مسجد حضرت ولی  دو مسجد پرحاشیه یکی مسجد امام نیزهای اخیر الدر طی س

عصر)عج( کانپست اصلی خود را متوجه شمایلی نوین و قالبأ ساختار شکن از مفهوم وجودی گنبدخانه 

ا ای است که طراحان و معماران معاصر را بمسأله ،هاشدت بداعت و گاهأ افراط در بیان شیوه کرده اند.

 های ساخته شده به تفصیل بررسی خواهد شد.در ادامه و با ذکر نمونهکه  چالش هایی مواجه کرده است
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۱3 

 

 نگاهی اجمالی به روند تكامل مساجد در ايران .7-7-6

ه شده تر در مدینه به کار گرفتپس از ورود اسالم به ایران الگوی پالن شبستانی مسجد پیامبر که پیش

استای قبله نداشت در میان هنرمندان با ذوق ایرانی مقبول نیافتاد و معماران بود و نیز تأکیدی بر ر

ها و الگوهای همواره در طول تاریخ درصدد ایجاد تغییر، نوآوری و بداعت و به نوعی ایرانیزه کردن طرح

از سمعماری مساجد بودند. تأکید بر راستای قبله و تقویت این محور در طرح کالبدی مساجد، زمینه

ظهور آثاری تحسین برانگیز و کم نظیر در تاریخ معماری کشورمان شد. روند رو به رشد معماری مذهبی 

)و در این گفتار( نوع مسجد، فراز و فرودهایی داشته است که معمار توانمند ایرانی در هر برهه پاسخی 

ی هی قبله که طرح مایدر خور، راستای مرتفع کردن مشکالت موجود یافته است. توجه و تأکید بر راستا

اصلی ذهن معمار ایرانی در طی ادوار مختلف بود، آرام آرام در قالبی با وقار به سر حد کمال خود نزدیک 

ها ذوق و هنر معمار ایرانی بود را در نقش جهان اصفهان شد و فاخرترین مسجد ایرانی که ماحصل قرن

توان به صورت خالصه در طی نه شماره به شرح می ی ظهور رساند. روند تکامل مساجدِ ایران رابه منصه

 زیر عنوان کرد: 

 اولین مرحله .7-7-6-9

مسجد  –ی موردی داد. نمونهی وسط، جهت قبله را نشان میی فرد بود که دهانهایجاد میانوار با دهانه 

 باشد.می شیوه معماری خراسانی )صدر اسالم( –ج رجامع فه

 

 (نگارنده) نمای کلی مسجدجامع فهرج-مقطع-از راست به چپ پالن  6-7 شكل

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



۱۳ 

 

 مرحله دومین .7-7-6-7

 ی دامغان به کار گرفته شد.ی میانوار وسط بود که در مسجد تاریخانهعریض و مرتفع کردن دهانه

 

 (نگارنده) تاريخانه دامغان نمای کلی مسجد-مقطع-از راست به چپ پالن  7-7 شكل

 مرحله سومین .7-7-6-3

ها و ابنیه حکومتی ورود ایوان به معماری مساجد بود که پیشتر و در معماری دوران قبل از اسالم در کاخ

 وجود داشت و لیکن اینبار در قامت بنای مذهبی رخ عیان کرد.

 

 (نگارنده) مسجد جامع نی ريزنمای کلی  -از راست به چپ پالن  9-7 شكل

 مرحله چهارمین .7-7-6-4

 این امر نخستین بار دار. ظهور گنبد خانه )مقصوره( در معماری مساجد و تلفیق آن با شبستان ستون

 در دوران معماری رازی در زمان سلجوقیان در مسجد جامع عباسی رخ داد.

 
 (نگارنده) مسجد جامع بروجرد مقطع-از راست به چپ نمای کلی  1-7 شكل

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



۱۵ 

 

 مرحله پنجمین .7-7-6-5

معماران ایرانی جهت هرچه بیشتر ایرانیزه کردن طرح و الگوی مساجد مربوط به طرح ایوان اقدامات 

ی پیشین است و این مسأله را مهمترین اقدام ایرانیان در منتهی به گنبد خانه است که تلفیق دو مرحله

 ی( در مسجددانند. که برای اولین بار در زمان سلجوقیان )شیوه معماری رازجهت تقویت محور قبله می

 جامع اصفهان حادث شد و سپس به سایر مساجد نشر پیدا کرد.

 

مسجد جامع  و مسجد جامع يزد و مسجد جامع بروجرد، مسجد جامع يزد از راست به چپ   90-7 شكل

 (نگارنده) اصفهان) نظام الملک( 

 مرحله ششمین .7-7-6-6

در برخی نقاط ایران به کار گرفته شد. در این طرح مساجد دو ایوانی که موازی و مقارن با گام پنجم 

 گیرند.الگو، دو ایوان مقابل یکدیگر و در راستای محور قبله قرار می

 
 (نگارنده) وکیل در شیرازمسجد از  خارجی و داخلی تصويراز راست به چپ   99-7 شكل

 مرحله هفتمین .7-7-6-7

ه محور قبل یبه نوع کنیمساجد را به دنبال داشت ل نتیاقدام تجمل و ز نیا ،یوانیظهور مساجد چهار ا

حرکت ابتدا در مسجد جامع اصفهان و  نیناخواسته را صورت داد. ا ییمرکز گرا کیکرد.  فیرا تضع

 .دیظهور رس یسپس در اردستان به منصه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



۱۱ 

 

 

 (نگارنده) حجم ايزومتريک مسجد جامع اردستانو پالن مسجدجامع اصفهان از راست به چپ   97-7 شكل

 مرحله هشتمین .7-7-6-9

 است. ایجاد زوج مناره روی ایوان جنوبی به منظور تأکید مجدد به جهت قبله

 

گنبدخانه ی جنوبی مسجد جامع اصفهان) نظام الملک( و مسجد آقابزرگ از راست به چپ   93-7 شكل

 (نگارنده) کاشان

 مرحله نهمین .7-7-6-1

به عنوان آخرین اقدام در راستای سیر تکامل مساجد ایران صورت ی اصلی که رنگی کردن گنبد خانه

 پذیرفت.

 

 (نگارنده) نقش جهان اصفهاندر میدان  مسجد شاه تصوير و پالن از راست به چپ   94-7 شكل

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



۱۳ 

 

 اهمیت، اولويت و اصالت فضای باز در مساجد. 7-7-7

فضای باز مساجد که معموالً  ی و کاربرد بنیادین حیاط در مسجد است. ی فراموش شدهعبادت جنبه

شود، در اسالم و بازتاب آن در تاریخ معماری مسجد، عنصری غیر قابل انکار حیاط یا صحن نامیده می

ترین صولالوتواند سهلاست. اگر فضای بسته به عنوان فضای اصلی مسجد پذیرفته شود؛ فضای باز می

« جدحیاط در مس»آید آنگونه که از شواهد و قراین برمی گسترش فضای بسته تلقی شود. ذخیره برای 

الخصوص در طرح مساجد معاصر شهر ای که علیهای اصلی کالبد بوده است، عرصهاز ابتدا یکی از بخش

 تهران به دست فراموشی سپرده شده است.

حضوری چشمگیر دارد. مسجد پیامبر  از نخستین مسجد اسالم تا دوران معاصر فضای باز در مسجد

یرد گ)ص( بنا بر اقوال مشهور محققین مستشرق و علمای اسالم بر مبنای فضای باز ِ محصور شکل می

شود. هیلن براند محقق و شرق اندازی عارض میهایی برای صف سایهو اضافاتی بر آن به عنوان بخش

ود. شلیکن برای آن صرفاً نقشی واسط قائل می کند وشناسِ حیاط را یکی از اجزای مسجد معرفی می

ای برای ورود به حرم قیاس شده است که از حضور حیاط در این نگرش با حیاط کلیسا از حیث مقدمه

دهد. حیاط به عنوان بعد جدا ناشدنی مسجد و میراثی پایدار محسوب فضایی مقدس در پس آن خبر می

های متنوع، چه در ایران و چه در سایر نقاط جهان، سالم و اقلیمشود. در تمامی ادوار معماری پس از امی

ترین دالیل حضور شود. یکی از مهمبا توجه به قلمرو حکومت اسالمی، عمدتاً حیاط در مساجد دیده می

فضای باز در مسجد عبادت در آن است یا به عبارتی حیاتِ حیاط، دلیل بر بقای آن بوده است. اگرچه 

ایش روزافزون جمعیت مسلمانان حذف حیاط به نفع شبستان کامالً منطقی بوده و دور از با توجه به افز

انتظار نیست، اما حفظ حیاط در مساجد دوران اسالمی خود نشانی از اهمیت ماهوی فضای باز در مسجد 

 باشد. می

اندامی از مسجد رسد که فضای باز یا اصطالحاً حیاط چیزی فراتر از عضو یا با این حساب به نظر می 

ی عبادت در فضای باز و حتی احکامی در است. اهمیت این فضا تا جایی است که احکام خاص درباره

توان تأثیر آن را در سیره و سنت پیامبر اکرم و خصوص عدم تسقیف مسجد موجود است و البته می

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



۱۲ 

 

ت در فضای وجود دارد به ی طاهرین )ع( مشاهده کرد. در دین مبین اسالم تأکید آشکاری به عبادائمه

گیرد. ای از مهمترین عبادات و اعمال به صورت واجب یا مستحب در فضای باز انجام مینحوی که پاره

عمال ا ۱ اعمالی همچون مناسک حج و یا بستن احرام، خواندن نماز عید فطر و عید قربان، نماز استسقا

سجد النبی مطابق روایت منقول از امام صادق روز عرفه و برخی اعمال عبادی دیگر. ساخت و تغییرات م

دهد. تا آنجا که با سپری شدن ایام و به اصرار یاران پیامبر )احتماالً تأکیدی بر فضای باز را نشان می ۳ )ع(

دهند. به بیان دیگر حتی با شرایط ی ساخت سایه اندازی در بخشی از مسجد را میی اقلیم( اجازهمسأله

حفظ  یتوان تأکیداتی را دربارهصالت با حفظ فضای باز بوده است. در روایات نیز میدشوار اقلیم نیز، ا

ی نهی ساخت مشاهده نمود. احکامی درباره -احکام تسقیف مسجد  –عنوان   فضای باز در مساجد تحت

گیرند به نحوی که گروهی نبود سقف را مستحب و گروهی سقف برای مسجد که در دو دسته جای می

 دانند. می  ودن سقف را مکروهدیگر ب

 

 

 

 

 

                                           
 ی نماز.درخواست باران از خداوند هنگام بروز خشکسالی با اقامه .3

خدا، مسجد خود را با یک خشت بنا کرد سپس مسلمانان زیاد شدند. گفتند: ای رسول خدا اگر امام صادق )ع( فرمود: رسول » .4

امر فرمایی تا بر وسعت مسجد افزوده شود؛ فرمود: آری، پس بر وسعت آن افزوده شد و پیامبر صلی اهلل علیه و آله با یک خشت و 

رسول خدا اگر فرمان دهی تا بر مسجد افزوده شد؛ فرمود: آری و امر نیم آن را بنا کرد. پس از آن مسلمانان زیاد شدند؛ گفتند: ای 

فرمود تا بر وسعت آن فزوده شد و دیوا آن با دو خشت بنا شد. سپس حرارت آفتاب شدت یافت. مسلمانان گفتند: ای رسول خدا 

هایی در مسجد برپا شد و خرما ستونی درخت اگر امر کنی تا برای مسجد سایبانی درست شود؛ فرمود: آری و فرمان داد تا از تنه

ها رسید و سقف مسجد سقف آن را با چوب و برگ درختان و گیاه )اذخر( پوشاندند. مسلمانان در مسجد بودند تا اینکه باران به آن

ان چون سایبها فرمود: )باید( سایبانی همکرد؛ گفتند: ای رسول خدا اگر فرمان دهی تا سقف گل اندود شود. پیامبر به آنچکه می

 (. ۳۱7)العاملی بدون تاریخ، « موسی )ع( باشد. همواره مسجد همان گونه بود تا آن حضرت از دنیا رفت

 (.۳۱۱7در برخی منابع زمان ساخت کعبه مبتنی بر روایات حتی پیش از آدم )ع( ذکر شده است )کردی 
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۱6 

 

 )نگارنده(مساجد فاقد صحن و حیاط 9-7جدول

 

ی مسجد و عبادت در آن دارد و تاریخ معماری مساجد تأکیدی آشکار بر حضور فضای باز در عرصه

توان به طور کلی عدم وجود حیاط در برخی مساجد تاریخی نظیر کبود تبریز و یا شیخ لطف اهلل نمی

بر حذف فضای باز دانست، چرا که این گونه مساجد عمدتاً به دالیل خاصی شکل  اصفهان را دلیلی

ی عمومی و الگو وارگی ندارند. پر واضح است که اهمیت فضای باز غیر قابل انکار اند و اساساً جنبهگرفته

 هانمونه علل و عوامل تشكیل دهنده مسجد گونه رديف

-مساجدکوچک محله 9

 ای

-ای را به مسجد اختصاص میمساجدی که معموالً اتاقواره

دهند و از یک یا دو اتاق با دسترسی مستقیم از کوچه 

 اند.تشکیل شده

 باشددر این مساجد اصوالً امکان ایجاد حیاط میسر نمی -

هایی کوچک محسوب و با توجه به وسعت نیز عرفاً نمازخانه

شوند. مثالً در برخی بازارهای اسالمی بنا به ضرورت می

اقامه نماز تنها فضایی برای نماز خواندن اختصاص داده 

 شده است.

ای هفزودن زمینبرخی از این مساجد در گسترش آینده با ا

 شوند.تر تبدیل میمجاور به مساجدی بزرگ

 مساجد گذری

 ایمساجد محله

 مساجد کوچک بازار

 مساجد بر 7

های ی نیايشگاهپايه

 موجود

های ساختاری سابق خود را این مساجد معموالً ویژگی

ود یابند. اما با این وجکنند و یا تغییراتی اندک میحفظ می

 شود کهیراتی اساسی در آنها انجام میدر مواردی نیز تغی

ا، ههای شاخصی در ایران با تغییر کاربری آتشکدهنمونه

 .ها، گیری یا ایوان وجود داردمهرابه

در بیشتر موارد به این ابنیه، به مرور زمان حیاط نیز افزوده 

گردیده است. مسجد جامع نیریز )قرن چهارم هجری( یکی 

ی شاخص دیگر مسجد ها است. نمونهاز آن نمونه

باشد که در این مورد مقابل جهت قبله یک یزدخواست می

 .اندفضای باز محصور )حیاط( ایجاد نموده

 مسجد جامع نیریز

 مسجد یزد خواست

مساجد شاخصی که برای هدف یا شخص و خاندانی  - مساجد خاص 3

های خاصی برخوردار اند و یا از ویژگیمشخص بنا گردیده

در مواردی از احکام عمومی سایر مساجد  هستند؛ لذا

کنند. نمونه بارز آن مسجد )نمازخانه( شیخ تبعیت نمی

لطف اله اصفهان که مختص خاندان صفوی و باالخص شاه 

 بوده است.

باید توجه نمود در مسجد شیخ لطف اله نیز به عنوان  -

حیاط، میدان وسیع نقش جهان به مسجدی شاخص و بی

 ای در کنار مسجد حاضر است.ستردهعنوان فضای باز گ

 مسجد شیخ لطف اله

 مسجد کبود تبریز

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



۱7 

 

 عی معمارانه است. اگرچه این عرصه در برخی مناباست و منظور از اهمیت چیزی بیشتر از یک توصیه

شود و لیکن با توجه به مطالب معماری به عنوان فضایی واسط، محل تقسیم، گذر و یا مفصل مطرح می

ی مسجد تبدیل کرده. تا آنجا ی اولیهای این جزء را به هستهعنوان شده، کارکرد عبادی مسجد به گونه

حی متصور بود. تالش توان شروع روند طراحی معماری مسجد را از فضای باز به عنوان مبدأ طراکه می

ی کمرنگ شده و یا فراموش شده در معماری مساجد معاصر )با محوریت شهر برای احیای این عرصه

تهران( از اهداف پروژه بوده است. که در این باره در بخش مربوطه به توضیحات ارائه شده در مورد 

 ی فیزیکی مفصل توضیح داده شده است. ی طراحی و برنامهنحوه

 ی چرخش پالن به سمت قبله در معماری مساجدسابقه. 7-7-9

ای دیرینه در معماری ایران دارد، این امر عمدتاً چرخش پالن مسجد به سمت قبله و گرفتن زاویه سابقه

ی قرن پنجم هجری مرسوم شد که ابتدا مسجد جامع عباسی در اصفهان در مجاور میدان عتیق در نیمه

کل گرفت که البته در تشخیص زاویه دچار اشتباه شده بودند و این با چرخش به سوی محور قبله ش

مشکل بعدها در دوران صفویه و طرح مسجد شاه در میدان نقش جهان اصفهان مرتفع شد و زاویه 

ای درجه ۳۲قرارگیری گنبدخانه اصالح شد. در همین میدان مسجد شیخ لطف اهلل را نیز با چرخشی 

 .در جهت قبله قرار گرفته است

 

از راست به چپ به ترتیب پالن مسجد شیخ لطف اهلل  و مسجد شاه در اصفهان و مسجد    95-7 شكل

 (نگارنده) دانشگاه تهران
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. خورداین امر در بسیاری از مساجد ایران تکرار شده است و حتی در برخی آثار معاصر نیز به چشم می

ی پارک الله )موزه فرش( و آثاری شریف، نمازخانهمساجدی چون مسجد دانشگاه تهران، مسجد دانشگاه 

درجه در جهت جنوب غربی سایت واقع شده است  ۱۳ی دیگر از این قبیل. در این طرح قبله با زاویه

که ساختمان شبستان با چرخشی نسبت به سایت در این راستا قرار گرفته و وجود محور آب که از بدو 

کند و کشیده شده است این جهت گیری را تقویت میی سمت جنوب غرب سایت ورود تا گوشه

با  "مناره –محراب "دهد. همچنین در این مجموعه عنصر نمازگزاران را در روی محور قبله حرکت می

های دیگر درست در جهت قبله و ضلع روبه روی آن واقع شده تر از سایر بخشاختالفی چشمگیر، مرتفع

های اطراف به راحتی قابل رؤیت است و نشانی چنین دسترسیهای سایت و هماست که از سایر بخش

ی به ااست از جهت قبله که با توجه به ارتفاع و تفاوت در رنگ به علت استفاده از پوشش کاشی فیروزه

 .شودعنوان مصالحِ آن به عنوان یک لندمارک محلی نیز مطرح می

 بداعت نوآوری و. 7-7-1

رفاً تواند صساختمانی که متعلق به مردم است نمی ایران اشاره دارد کتاب معماری معاصرربانی مسعود د

ها موضوعاتی گذرا هستندوکمتر این ومُدخاصی را ارائه نماید. ای باشد ویاسبکموضوعی کامالً سلیقه

گیرند.باید در نظر داشت تمام عناصری که هم اکنون جزء آشنایِ کالبد جامعه قرار می مورد پذیرش

ارتقاءِ هرچه و  خودخلق شده اند هه برحسب نیازهای زمانرب هر کدام در هر شوندمی مساجد محسوب

ازمسائل تأثیرگذار در به وجودآمدن این  ایکردن مشکالت سازه بیشترحس مکان ومعنویت ومرتفع

عناصر بوده است.معماران در مواجهه با طراحی وساخت مساجد،عمدتاً با پیروی از الگوهای شناخته شده 

دارند.این رویکرد وتوسل به سنت گرایی  های پیش روکراری به نوعی سعی درگریز از نقدها وچالشوت

وری وبداعت بوده در تضاد آدر احداث مساجد اساساً با روح معماری ایرانی که پیوسته درحالِ نو

ار خویش ثآمربوط به زمان خود در  صها وخصایدوره به دنبال وارد کردن ویژگی هررایرانی دراست.معما

 . ی مدرن استشدن بوده واین قرائت دیگری از واژه بوده است وهنرِایرانی پیوسته در حال نو
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ود ی خهمگام با زمانه و  زمانِ خویش بودن ن الوقت بودن یعنی فرزندبا:»به تعبیر سیدمحمدبهشتی

نگی جاوداو ماندگاری ضمن اینکه راز،« ها وستیز باگذشته نیستقدم برداشتن به معنی نفی داشته

ی خود نبوده و پیوسته در پی خلق فضایی گذشته همین است که هرگز به دنبال تکرارِ معماری ایرانی در

ای کوچک به معماری مسجد صرفاً به نگریستن از دریچه .در شرایط حاضرمی باشدها ترین طرح با ناب

ترین آفتی است که معماری ی،بزرگاتکای جابجایی چندعنصرحجمی وتزئینی به طور موردی و مقطع

بستگی وا این اما باشندخالقیت ونوآوری می،زمان،مکان شرایط به کالبدهامتعلق. کندمساجد را تهدید می

های کلی فضایی وکاربردهای هندسی در فضای یعنی شاکله هاترین ومجردترین آننسبی است وازکلی

اد عبادامه به ا در شروع شده و بیشترین تجدید را دارنداز نمادها و کهن الگوها که  با استفاده،معماری

ژی مصالح،تکنولوادواست،نظیر مو که کامالً وابسته به شرایط زمان ومکان رسندوعناصری از کالبد می

ها فضا راسامان دهد واین تابعیت از اقلیمی واقتصادی وغیره،که باید طراح باتوجه به آن شرایط، ساخت

ی نوآوری تواند دراصل مسألهسازد که گاهاً میهاونقدهای بسیاری مواجه میشباچال  طراح را،زمان

ل خالقیت ونوآوری ازاصو. وعلت اینکه اصال چرا باید تغییر ایجاد شود مشکل ساز وتأمل برانگیز شود

اساسی معماری اسالمی وطراحی مسجداست.به این ترتیب درعین ثابت بودن مفاهیم ومحتوای معنوی 

های نیازکند،شکل و کالبد آن متأثر ازتغییرات زمان و سجد که با گذشت زمان تغییر نمیمعماری م

ر تواند جایگاه موجهی داشته باشد دبه عناصر مسجد می انسان معاصر باید به روز شود.بنابراین نگرش نو

ی ناصر انتزاعابزار رسیدن به روح معنویت در معنای مادی شود نه این که هدف واقع شده و ع،صورتی که 

 .(6۱:۳۱۳3مسجد بیانی نویافته اما روح عنصر به فراموشی سپرده شود)پورجعفر، 

های معنوی مسجد ویژگیو مفاهیم ، واجزاء باید در نظر داشت که چنانچه در کنار دگرگونی کالبدی 

بادت عدستخوش تغییر شود،نقش اصلی چنین بنایی تحریف شده ودرعملکرد خود به عنوان کانونی برای 

های آشنا خطر فقدان اصالت وهویت را درپی دگرگونی ناگهانی درشکل شود.مسلمین دچار نقصان می

حمیدبرومند طراح ومعمار  .نیازمند زمان استهای جدید همواره دارد وآشنا شدن مردم با شکل

ل تاریخ در طو»...ی تغییرات معتقداست: مسجدامام صادق)ع( که طرحی سنت گرا دارد درخصوص نحوه
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ه اد شود.اگر کسی معتقد باشد کجانقالبی ای کنداما آنچنان نیست که تحولمی های کمی تغییرذائقه

درهم بریزد دراشتباه است،چون ناموس خلق،طبیعت و بستری که در  همه چیز را تواند یک شبهمی

ین تغییر ونوآوری دهد که تحول بتواند به صورت دفعی صورت گیرد بنابراجهان وجود دارد اجازه نمی

وانیم ماهیت تکنیم نمی ایجاد خواهیم در گنبد وگلدسته نوآوریبیعنی اگر  انجام شودباید بسیار ظریف 

 خواهیم در آن نوآوریگلدسته را حذف کنیم وجای آن چیز دیگری بگذاریم بلکه باید آن چیزی که می

 . (6۲:۳۱۱7،)برومند«روز شودبه  تنها مقداری  کنیم ماهیت گلدسته راداشته باشدو

ت بر تغییر نیس الزامی تغییر در معماری مسجد یک ضرورت است در حالی که براین باورند کهبرخی 

ه هیچ ارزش آنکوری به ماهو نوآوری بدون آنو ارزش افزوده باشد، چرا که نوآوری باید همراه با فایده و

ید مگر آنکه چیزی که جد، اصالت ندارد  یرزیرا ذات تغی دلیلی بر انجامش نیستای داشته باشد افزوده

 ار،من است مثل گنبد، عناصر سریای داشته باشد.صورت فعلی مسجد دارای یکفایده می شود مطرح

 لزامیا ابدا تا اجزا  اینشود  صورت های شناخته شده برای افراد می باشند اما نباید  تصورایوان که 

اشته د ای وجودیک صبغه وسابقه چرا که باید ، نمی باشد قابل تغییر نیز بالفاصلههمچنین   و است

ها دسی نیستند که نتوان درآنها وعناصر قُاین شکل ها رابه یاد بیاورند.بتوانند آن باشد که عموم مردم

در طول زمان و آرام آرام دتغییر بایاز بین برود بلکه  نباید زبان تاریخی این معنا  ولیکن تغییر ایجاد کرد

 . (۱۳:۳۱۳۲)حجت،شود حادث

علیرغم نظر مهدی حجت که معتقد است اجزاءوعناصر بنای مسجد قدسی ودر نتیجه غیرقابل تغییر 

ابراز  "مساجد معاصر واحیای هویت قدسی"ی خود با عنوان نیستند،مجتهدزاده ونام آور طی مقاله

سنتی ازامور فردی نظیر ی امر قدسی بر تمام وجوه زندگی انسان رهدر جهانِ سنت سیط: »دنکنمی

ای کوچک از شود ومسجد که آینهست،تجارت دیده مییاعبادت،نظافت وامثال آن تاامور کلی نظیر س

کل اجتماع بوده محصول تبعیت از چنین عقایدی است،بنابراین ساختار کالبدی مسجد طعم ورنگی 

 وموجب آل رابرهم زده ب ایدهقدسی دارد وتغییراتی که ریشه درافکار منتج ازدنیای مدرن دارد تناس

نقش بسته ماحصل دنیای سنت است و  شود.تصویری از مسجد که در ذهن افرادپیدایش نقصان می
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توان تفاوت معناداری میان هنر سنتی وهنر قدسی قائل شد درواقع هنر قدسی را باید دنیا نمی درآن

 "ی خداخانه"مسجد به عنوان دودار وتجلیات آن سروکار قلب هنرسنتی دانست که مستقیماً باوحی

زیراعظمت خود را مستقیماًازانعکاس  رود،هنرقدسی به شمار می مصداق اعلی و نماینده ترینبرجسته

ی قداست استحاله"عنوان با ی خود،درمقاله محمدارغون«.  دکنحاصل می عظمت وجودالهی

ویژگی مقدس آن دچار دگرگونی و  ساختمان مسجد شود که چنانچه مفهوم سنتییادآور می"مسجد

کند شکل اولیه مسجد شبستان نقش اصلی بنا تحریف خواهد شد... وی همچنین خاطر نشان می،شود

ستون دار به همراه صحن در مجاورتش، کیفیتی مقدس یافت نه به خاطر آن که به این سبک وسیاق 

ا که درزندگی مومنان ایف یوجب نقشآن که به مرور زمان به م دلیل،بلکه به ه بود طراحی یا ساخته شد

 ی تغییر درسبک معماریهمچنین سید حسین نصر در زمینه. کرد مکانی پاک و مقدس شناخته شدمی

ی پیوند با ابدیت، ارزشی که به واسطه می باشدمساجد معتقد است معماری ایرانی هنری بی زمان 

مخالف است و شیوه وسبک هنرقدسی،به  ل در سبک معماری مسجدوجاودانه یافته است.او باایجاد تح

 .(۱۳:۳۱۳۱ ، داند)حمزه نژاد،عربیخصوص معماری مسجد را مقدس،بی زمان وبی نیاز از تغییر می

 حس مكان تضعیفِ و های آشنادگرگونی در شكل. 7-7-90

-هاندیشمعاصر که ره آورد فلسفه و  اجزای کالبدی برخی از مساجد آشنایِ هایِتحول ناگهانی در صورت

های نوگرایی و فرانوگرایی است به میزان قابل توجهی تعلق مکانی و حس مکان را برای مخاطبین این 

ز آید فراتر اتعلق به مکان که بر پایه حس مکان به وجود می"گروه از بناها مورد آسیب قرار داده است. 

 . (7۱:۳۱۳۱)حیدری، مطلبی، "آگاهی از استقرار در یک مکان است

یابد که نمادهای مکان محترم شمرده شود و آنچه برای مکان زمانی موجودیت می به ن تعلقهمچنی

ی درک نمادها حس مکان که به واسطه .(۳3:۳۱۱۳دهد برای فرد نیز مهم باشد)فالحت،مکان روی می

 اآید در افزایش احساس تعلق به محیط و تداوم حضور افراد در آن بسیهای آشنا به وجود میو صورت

های محیطی ای از معانی، نمادها و کیفیتحس تعلق ترکیب پیچیده .(67:۳۱۱۲مؤثر است)فالحت، 
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 داندمکان منجر شده و در آن انسان خود را جزئی از مکان می با این حس به پیوند فرد. باشدمی

 . (۲6:۳۱۳۱)حیدری، مطلبی،

 شود مهمترین چالشیها میساختمان فقدان حس و شخصیتِ مکان که عامل اصلی تمایز یک بنا از سایر

ی معماری معاصر ایران کرده است که در این میان آثار مذهبی است که پیروی از مدهای زودگذر متوجه

های آشنا خطر فقدان اصالت و هویت را در اند. دگرگونی ناگهانی در شکلنیز از گزند آن در امان نبوده

دید نیازمند گذر زمان است. حمید برومند طراح و معمار های جپی دارد و آشنا شدن مردم با صورت

ی تغییرات اعتقاد دارد: مسجد امام صادق )ع( که کالبدی سنتی و شناخته شده دارد در خصوص نحوه

شوند و روند تحوالت به صورت آهسته انجام ها به صورت انقالبی حادث نمیدر طول تاریخ تغییر ذائقه »

تواند یک شبه همه چیز را در هم بریزد در اشتباه است چرا که باشد که می پذیرد. اگر کسی معتقدمی

. «فعی صورت پذیرد، بنابراین تحول و نوآوری باید با ظرافت انجام شوددتواند به صورت تحول نمی

تواند به سرعت اتفاق بیافتد و باید کندتر از سایر بناها باشد. اگر این زبان دگرگونی فرمی مسجد نمی

آن  توان نام مسجد را برم آرام تغییر کند و به فرم دیگری تبدیل شود که فاقد منار و گنبد است میآرا

د است و معمار برای طراحی بایستی روامروزه طراحی بدون در نظر گرفتن بستر طرح کامالً مط گذاشت.

 (. 6۱:۳۱۱6)حجت،ایجابات مکانی، زمانی و باورهای جامعه را به برخی چیزهای دیگر ارجح دهد

ی تعلق داشتن به مکان و حس مکان از تحوالت ناگهانی در شمایل مساجد ضمن مخدوش کردن مقوله

از طرفی  ای مواجه سازد.های عدیدهتواند روند صحیح معاصرسازی در معماری را نیز با چالشسویی می

سالمی منافات دارد و ا_های گذشته در طرح و ساخت بناهای جدید با روح معماری ایرانیتکرار شیوه

های اصیل فضایی مساجد سنتی نظیر هشتی، حیاط، رواق، معمار معاصر باید درصدد این باشد که مؤلفه

های نورپردازی و امثالهم را با زبانی امروزی و البته قابل درک و فهم برای مخاطبین حوض، تکنیک

ر، باعث های آشنای بیشتاشتن نشانهخویش بازآفرینی کند. اگرچه مساجد با شمایل سنتی و به سبب د

شوند ولیکن مونتاژگری تاریخی و توسل به ظاهرِ آثار گذشتگان بدون آنکه تقویت حس مکان می

ها صورت گیرد، جایز نیست و به ویژگی جاودانگی و بی زمانیِ معماری هیچگونه تعمقی در مفاهیم آن
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مساجدِ گروه اول که خصلت سنت گرایی دارند با  کند. همانگونه که قبالً ذکر شدایرانی خدشه وارد می

های جانبی نظیر برگزاری های آشنا و مساجد گروه دوم و سوم عمدتاً با افزایش فعالیتایجاد نشانه

های گوناگون و خدمات آموزشی و فرهنگی، سعی در افزایش حس مکان در مراجعه کنندگان، کالس

اری ی معنادبا احساس تعلق به مسجد رابطه نیز های جانبییتوجود فعال"نمازگزاران و مخاطبین دارند. 

های جانبی را متناقض با شأن و منزلت ها و کالسهایی که فعالیتدهد برخالف نظریهدارد که نشان می

ها در ایجاد احساس تعلق بی تأثیر نیستند و باعث ایجاد دانند، از نظر مردم این فعالیتمسجد می

ر بیشتر در مسجد، شکل گیری خاطرات جمعی و برقراری تعامالت اجتماعی و در ای برای حضوزمینه

 . (۲6:۳۱۱۳)فالحت،"شوندحس تعلق به مسجد می افزایش نهایت

اگر به تدریج عملکردهای مختلف با مسجد تلفیق بشود، این مسأله در این میان برخی معتقدند  

می ی مسجد تبدیل به یک مرکز فرهنگی ه صرع و در نهایتموضوعیت مسجد را از بین خواهد برد 

 شودی عملکردی ناشی از آن است که تصور میای از خود نمازخانه دارد. این استحالهکه در گوشه شود

شود آنقدر قوی نیست و اگر با ترین عاملی که مسجد برای آن ساخته میخواندن نماز یعنی اصلی

تا مسجد مخاطبان خویش  د کردکمک خواه شود،ق های آموزشی مثل نقاشی یا کامپیوتر تلفیکالس

 (. ۱۳:۳۱۱6)حجت ،را بازیابد

شود که: یادآور می "نقش طرح کالبدی در حس مکان مسجد"ای تحت عنوان فالحت در مقاله

های کالبدی و پس از آن های مسجد از نظر استفاده کنندگان، نخست ویژگی مهمترین شاخصه»

سه شاخص نشانه، طرح معماری و »کند: وی همچنین اظهار می .«استها و معانی مسجد فعالیت

، عامل مسجد شدن یک بنا هستند اما طرح معماری به عنوان مهمترین عامل هویتی مسجد  هافعالیت

 «. شودتر میآید و هر چه اختالف بین این سه عامل کمتر شود، حس مکان قویبه حساب می

ه در دوران معاصر ساخته شده است میزان توجه معمار به حس مکان ی اکثر مساجدی کی مفقودهحلقه

های ی درک نمادها وفعالیتو روح عبادت است.حس مکان به معنای مرتبط شدن با مکان به واسطه

 .تواند در مکان زندگی فرد به وجود آمده و با گذر زمان عمق و گسترش یابدروزمره است واین حس می
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احساس تعلق به مکان زمانی  کند.راد واحساس تعلق آنها به مکان کمک میاین حس به هویتمندی اف

دهد برای فرد نیزمهم کند که در آن وضعیت نمادهای مکان محترم وآن چه برای مکان رخ میبروز می

 . (۳۲:۳۱۱۲باشد)فالحت، 

عه شناخته برای مردم جام شود که شکل آن اجزاءمحترم شمرده شدن نمادها و عناصر زمانی حادث می

ا تری ر،معموالً حس مکان غنی های آشنای بیشترسنتی با داشتن نشانه مساجد. وآشنا باشد شده

تر ذکر شد این شناخت واحترام ناشی از نقشی است  همانطور که پیش آورند.درنمازگزاران به وجود می

 بنا واحساس تعلق به آن به می احترایعنی مسأله اند. که این بناها در زندگی مردمان هر عصر ایفا کرده

گی آحاد تواند در زندامری ابتدا به ساکن نیست بلکه با توجه به تأثیر و یا تأثیراتی که ساختمان می

اطفی ارتباط ع صورتی است که فردنیز دلبستگی به مکان  آید.جامعه داشته باشد آرام آرام به وجود می

اند هرشد کرد ی مکانی که در آن به دنیا آمده ورا به واسطه کند و مردم خودای با مکان برقرار میپیچیده

،وجود یا عدم وجود حس مکان با رویکرد نوگرا یکی از مباحث مطرح در باب مساجد  کنند.تعریف می

عدم پیروی از یک شیوه که برای قرون متمادی مورد استفاده بوده  با توجه به توضیحات ارائه شده است.

 را باگر بنثانیا دهد که اوال چه نیازی به تغییر است و ملی پیش روی ما قرار میتأ لمبحث قاب است،

مخاطبین  از سوی دهتحول و تغییر است این دگرگونی چگونه صورت پذیرد تا معانی و مفاهیم پذیرفته ش

و  به گونه ای که در کنار توجه به شرایط روز معماری های جدید به طرزی صحیح ارائه دهدرا در قالب

نقش و  این اعتقاد وجود دارد که اگر یک سمبل، .روند معاصر سازی ، حس مکان نیز خدشه دار نشود  

توان  ی زمانی بدست آورده است ونمیکند، این ویژگی را در یک پروسهمعنایی را با خود حمل می

 و نمادها واجد یکها نشانه آن کرد. ای جایگزینعنصر دیگری را به یکباره و بدون هیچ صبغه و سابقه

 دراینجا تاریخ نقش مهمی بار معنایی هستند که این معنا یک پشتوانه تاریخی را با خود به همراه دارد.

شاید وجود یک دوران گذار و یک حالت  توان به سادگی تاریخ وپیشینه را کنار گذاشت.دارد و نمی

انتقال مفاهیم ومعانی گذشته به یک قالب شود برای نوگرایی خوانده می بینابینی میان آنچه سنت و

های نوین را برای مخاطبین مرتفع اَشکال وصورت جدید،تا حدودی مشکل ناشی از عدم درک صحیح
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  اسالمی نظیر _. در این میان برخی از مساجد معاصر به علت نادیده گرفتن اصول معماری ایرانی سازد

ترسی و سیمای کالبدی، بسیار نامانوس ظاهر شده دس سلسله مراتبو محرمیت هاو یا   رعایت حریم

یان در م فقدان این عوامل،کمتر بتوان انتظار داشت این آثار به عنوان یک بنای تأثیرگذاراند که با 

. حذف یکباره ی صورتهای آشنا در سیمای مساجد که عامل زمان، علت اصلی مقبول بیافتد مخاطبین

شار جامعه می باشد ، یکی از دالیل عدم وجود حس مکانِ مطلوب  مشروعیت و مقبولیت آنها در میان اق

 در برخی از آثار معاصر است . 
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 پژوهشبررسی پیشینه  :دومبخش  .7-3

 .پیشینه پژوهش داخلی7-3-9

 مسجد الجواد .7-3-9-9

شود. ساختمان از مسجد الجواد در میدان هفت تیر تهران به عنوان نخستین مسجد مدرن ایرانی یاد می

توسط مهندس ابراهیمی در ضلع شرقی میدان هفت تیر تهران ساخته  ۳۱۳۳مسجد الجواد در سال 

ر تکه از رأس به قاعده پهن ه استشبستان آن به صورت مخروطی از اضالع متقاطع تشکیل شد. شد

کند و حالتی تداعی میاین مسجد با فرم مخروطی ناقص، نمادی از گنبد و منار را توأم با هم . شودمی

لی . در شبستان اصباشد  گیرد. پالن این مسجد در گونه شناسی نوع تمرکزگرا  مییادمانی به خود می

قبله وجود ندارد همچنین صحن مسجد که در سلسله  جهت به دلیل چند وجهی بودن، تأکید مناسب به

وجهی در وسط  ۳۵ل استقرار فرم به دلی در اینجا مراتب دسترسی به فضاهای عبادی نقش خاصی دارد

 باشد.  فاقد تعریف مشخص می ،آن حیاطِ شکل مستطیلیِ

 
 (نگارنده) مسجد الجوادفضای داخلو خارج  شبستان    96-7 شكل

 مسجد الغدير .7-3-9-7

    ی مساجد نوگرای معاصر جایبه بهره برداری رسید در زمره ۳۱۲۳مسجد الغدیر نیز که در سال 

و همانند مسجد الجواد توأمانی از گنبد و منار است و با پالن متمرکز خود شمایلی شبیه به گیرد می

وجهی منظم است که در  ۳۵کند. در این مسجد شبستان اصلی یک بناهای آرامگاهی را تداعی می
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ترکیب با شش حجم دیگر به صورت مطبق به تدریج به یک هشت ضلعی و دو مربع و یک دایره منتهی 

تأکیدی بر جنبه اعتقادی تشیع به  ۳۵رساند. حضور عدد ود که به نوعی کثرت را به وحدت میشمی

ی در ا. فضای درونی شبستان اصلی به تبع نیاز فرمی از تناسبات کشیدهمی باشدائمه معصومین )ع( 

ضای ر فمحراب در این مسجد با فرو رفتگی در فضای داخلی و یک بیرون زدگی دو  ارتفاع برخوردار شده

شود مراتب ورودی در این مسجد تا حدودی مخدوش می سلسله خارجی مورد تأکید قرار گرفته است.

رود. در کالبد این مسجد حیاط می شود و سپس برای وضو ببه طوریکه نمازگزار ابتدا وارد شبستان می

 وژه بوده است. ها از اهداف پرهمانند مسجد الجواد، دوری از عناصر تاریخی و انتزاع مدرن آن

 

پالن ، حجم  کلی ساختمان مسجد و  هندسه ی سقف  آجری کاری شده ی از راست يه چپ   97-7 شكل

 (نگارنده) شبستان

 مسجد امام رضا )ع( .7-3-9-3

توان یکی از دو مسجدی دانست که اخیراً و در شهر تهران با سیمایی متفاوت مسجد امام رضا )ع( را می

 یرود، ساخته شده است. فرم ساختار شکنانهعنوان یک مسجد یا بنای مذهبی انتظار میاز آنچه به 

کالبد این مسجد را شاید بتوان اقتباسی از مسجد استراسبورگ فرانسه اثر زاها حدید دانست. اگر 

ید ی مساجد مدرن )نوگرا( بدانیم، مسجد امام رضا )ع( را بامساجدی چون الجواد و الغدیر را در زمره

فراتر از آن قلمداد کنیم. ساختمان این مسجد اگرچه خالقانه و جذاب است و لیکن فرم مسجد یا یک 

کند. در این اثر شبستان با گنبد خانه ادغام شده است و انگشتان گره خورده بنای مذهبی را تداعی نمی

ل بنا، تابوی غیر قاب شود. طراح در اینمجموعه محسوب می ری وحدت کانسپت اصلی و غالب ببه نشانه
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ل لمس ی قابشکند و آنرا به پوستهگیرد میدسترس بودن گنبد را که معموالً در ارتفاع باالیی قرار می

دهد. هشت پره مصداقی از هشت انگشت گره خورده بهم تبدیل کرده و تا روی سطح زمین امتداد می

مسجد مزین به نام ایشان است. در این اثرِ باشد که است که به نوعی یادآور امام هشتم شیعیان نیز می

خورد و تقریباً سلسله مراتب ورود به بنای مساجد متمایز نشانی از ایوان ، منار و گلدسته به چشم نمی

که تمثیلی از مناراست. در  قرار گرفتهای در ضلع جنوب غربی مجموعه سرو فلزی. در اینجا وجود ندارد

تا با ایجاد فضاهایی چون گودال باغچه و حوض آب در میان آن و همچنین این بنا معمار درصدد آن بوده 

جانبیِ مسجد، تا حدودی حال و هوای معماری ایرانی  های ساختمان ی توسل به آجر برای پوشش بدنه

                                                                                                                                                                                                                                                                   به وجود آورد.  عرصه را در این

 

 (نگارنده) مراحل تكمیل حجم مسجد امام رضا)ع(  99-7 شكل

 

 (نگارنده) پالن  مسجد امام رضا)ع(  91-7 شكل
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مسجد امام  شبستان  یخارج یآن ، نما انیحوض آّب در م ،گودال باغچهاز راست به چپ   70-7 شكل

 (نگارنده) رضا)ع(

 مسجد حضرت ولیعصر )عج( .7-3-9-4

که مخالفان و موافقان بسیاری  است مسجد ولعیصر )عج( ساختمانی در ضلع جنوبی تئاتر شهر تهران

. ساختمان مسجد محسوب می شوددارد. این بنا یکی از بحث برانگیزترین آثار معماری معاصر ایران 

ی کند و تحولولعیصر )عج( اثر رضا دانشمیر تمام تصوراتِ موجود از یک مسجد را به کلی دگرگون می

 د به مسجد یا یک مکانشمسجد به هر چه شبیه با زند. کالبد اینهای آشنا را رقم میناگهانی در صورت

جد. باشد تا یک مسمذهبی شبیه نیست و بیشتر درخور یک فضایی همچون سینما، گالری، موزه و... می

کند که این حالت توسط خطوط موجی شکلِ انتزاعی مدرن از گنبد را تداعی می ،مجموعه حجم کلیِ

شود آن است که اگر مفهوم گنبد را رسیدن که به کار وارد می شود ولیکن اِشکالیی بنا ایجاد میبدنه

ی سمت شود، یکبار در گوشهاز کثرت به وحدت بدانیم، این مسأله در این ساختمان دوبار حادث می

 ی سمت راست و بخشارتفاعی است و دومین بار در گوشه دچپ و بخش جنوب غربی بنا که باالترین ک

ار روی زمین به جای آسمان شاهد رسیدن به وحدت هستیم، که این بشمال شرقی ساختمان و این

ست ان، معتقد ارگر مسائل روز معماری ایکند. در این باره پویان روحی، تحلیلمسأله ایجاد دوگانگی می

ند کمسجد ولیعصر از بسیاری جهات ارتباط جالب و متفاوتی با شهر برقرار کرده است. وی مطرح می

گذارد و به اثری برون گرا تبدیل می شناسی غالباً درونگرای مساجد ایرانی را کنار این پروژه گونه 

رسد و این امکان ایجاد شود. در عین حال پوشش پارامتریک مسجد در یک گوشه به زمین میمی

به این ترتیب سقف مسجد به یک  .شود که افراد روی آن قدم بگذارند و روی سطح آن باال بروندمی

ساختمان مسجد ولیعصر )عج( هیچ نشانی از  شود.شهری جدید و یک فضای رویداد تبدیل میی عرصه
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اجزاء و عناصر شناخته شده برای بناهایی از این قبیل ندارد و برخالف مسجد امام رضا )ع(، حتی از 

ک اثر ی مصالح به اصطالح سنتی نیز استفاده نکرده است که این امر بیش از پیش، بنا را از حال و هوای

نیاز به اثر مجاور این ساختمان یعنی بنای  سازد. قطعاً باید اظهار نمود توجه بیش از حدِمذهبی دور می

معاصر تئاتر شهر تا حد زیادی استقالل و هویت مسجد ولیعصر )عج( را مخدوش کرده و ماهیت وجودی 

استیال  تئاتر شهر که بایستی فرض غلط بت گونه پنداشتن ساختمان" چنین اثری را نادیده گرفته است.

ساختمان جدید  ه استی عناصر اطراف خود داشته باشد در نهایت منجر شدی بالمنازع بر همهو سلطه

 شکل نگیرد.مسجد براساس حیثیت و شأن درونی و حقیقی خویش 

 

 (نگارنده)و ورودی اصلی آن مسجد حضرت ولیعصر )عج(حجم کلی   79-7 شكل

 
 (نگارنده) مسجد حضرت ولیعصر )عج(فضای داخلی و نورگیر   77-7 شكل

 مسجد امام صادق )ع( .7-3-9-5

ساختمان مسجد امام صادق )ع( در ضلع جنوب غربی میدان فلسطین تهران شمایلی از مساجد سنتی 

توان ایران است چه در اجزاء و عناصر کالبدی و چه در مصالح به کار رفته. ولیکن این مسجد را می

ی جنوبی مسجد جامع اصفهان )گنبد نظام الملک( و گنبد خانه غربی برداشت و یا تقلیدی از ایوان

دانست. در اینجا معمار هیچگونه نوآوری در طرح نداشته و فقط دست به تکرار زده است. فضای گنبد 
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آن و همچنین پوشش  خانه در ادغام با شبستان، ایوان ورودی منتهی به گنبد خانه و دو منار در مجاور

اند. تماماً سیمای آشنای مساجد سنتی را به وجود آورده ،ی حجم ساختمان مسجدکاشیکاری شده

ی مساجد سنت گرای معماری ایران دانست. بداعت و نوآوری مسجد امام صادق )ع( را بایستی در زمره

ذشته در طرح و ساخت بنای های گدر این دست از مساجد بسیار کم بوده و معمار درصدد تکرار شیوه

های آشنا در حجم کالبدی این قبیل مساجد باعث ایجاد حس مکان و تقویت مسجد است. تکرار صورت

  شود.احساس تعلق به مکان در میان مخاطبین می

 

از راست به چپ ؛ ايوان ورودی مسجد امام صادق)ع( تهران ،ايوان غربی و جنوبی مسجد   73-7 شكل

 (نگارنده) جامع اصفهان

 تن، میدان آزادی 77مسجد  .7-3-9-6

ی ترمینال غرب )آزادی( قرار گرفته و به تن که هم اکنون در حال ساخت است در حاشیه 7۵مسجد 

باشد. این اثر در کاربرد مصالح ی غربی تهران )برج آزادی( میعنوان یک مکان عبادی در مجاورت دروازه

 زارکرده و اینگونه اثر پذیری و یا احترام به بنای ارزشمند برج را اببیرونی خود از برج آزادی اقتباس 

را می توان برداشتی از مسجد جامع اشترجان در شهرستانِ فالورجان اصفهان تن  7۵کرده است. مسجد 

پالن مسجد مستطیل شکل و در جهت   هجری می باشد. ۲دانست که بنای اولیه ی آن متعلق به قرن 

شده است. در بدو ورود ایوان با دو منار در طرفین وجود دارد که در نهایت به  غرب به شرق کشیده

ی شرقی و فضای مقصوره )گنبد خانه( در ضلع غربی ایوان در جبهه .شودفضای گنبد خانه منتهی می

ای هحجم ساختمان مسجد با سنگ تراورتن سفید پوشانده شده است و استفاده از کاشی ه وجای گرفت

ی ایران را های خارجی بنا و همچنین دو منار، حال و هوای معماری گذشتهی در روی جدارهافیروزه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



۲۵ 

 

علیرضا جعفری، مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران که بانی  کند.تداعی می

شود معتقد است این مسجد بیانی مدرن از معماری سنتی ایران دارد. ساخت این مسجد محسوب می

با توجه به مجاورت این پروژه با برج آزادی تالش کردیم مالحظات »... کند که: چنین عنوان میوی هم

سانت قطر در نمای مسجد به کار رود، چرا که  ۵3های نمای برج با ای از جمله استفاده از سنگویژه

ت برای هایی با همین میزان ضخامهماهنگی و همسان سازی این دو سازه با یکدیگر نیازمند سنگ

تن، همگن سازی آن با برج  7۵ کند که در مطالعات طراحی و معماری مسجدِمسجد است و اظهار می

ایوان ورودی مجموعه در ضلع شرقی بنا در تقابل با ایوان  رآزادی به دقت مورد توجه بوده و به این منظو

 «برج آزادی قرار گرفته و رو به آن دارد.

 

تن   77ايوان ورودی و جفت مناره در جبهه ی شرقی ساختمان مسجد  از راست به چپ ؛  74-7 شكل

 (نگارنده)

 

و تكمیل شده در   5پايین مسجد جامع اشترجان، اصفهان، بنا شده در قرن  از راست به چپ ؛  75-7 شكل

 (نگارنده) هجری 9و 7قرون 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



۲۱ 

 

تن و ایوان مقابل آن در  7۵ایوان مسجد  در تجانس فرم، مصالح، تزئینات، جزئیات و تناسبات موجود

ی، امیدان آزادی، همگنی این دو اثر را باور پذیر کرده است. ترکیب سنگ تراورتن سفید با کاشی فیروزه

 رسد. ی ظهور میبیانی از معماری سنتی ایران با زبانی معاصر است که در این اثر به منصه

 مسجد جامع شهرک غرب ؛ تهران .7-3-9-7

توسط شرکت مهندسین مشاور معماری فضا و در  ۳۱۱۲بنای مسجد جامع شهرک غرب در سال 

ی شهرک غرب )قدس( شهر تهران به بهره برداری رسید. کلیت مجموعه شمایلی نوین دارد و منطقه

ی معماری ایران را با دیدی خالقانه به دور از پیروی مطلق از الگوهای ها و نمادهای گذشتهطراح فرم

دیمی به کار برده است. استفاده از اجزای کالبدی آشنا مانند حیاط، ایوان ورودی، مناره، شبستان و ق

لیل باشد اما به دباشد. ساختار کلی مسجد اگرچه واجد بیانی نو میهای این اثر میگنبد خانه از ویژگی

طبق است، ارتباط مناسبی اسالمی که با ساختار ذهنی عامه مردم من –کاربرد نمادهای معماری ایرانی 

کند. سلسله مراتب دسترسی در این مسجد متعادل و به دور از ابهام و با مراجعه کنندگان برقرار می

 کند. سردر رفیعی منظم و راست گوشه تبعیت میپیچیدگی است و فضاهای اصلی مسجد از هندسه

رفته است. مسجد جامع شهرک مسجد تأکید بر عظمت دارد که در طرفین آن نیز جفت مناره قرار گ

ها اعم از بخش تجاری، کتابخانه و یک مدرسه شکل گرفته است که این غرب در تلفیق با سایر کاربری

کند. های انجام فریضه نماز نمیموضوع ساعات حضور افراد در ساختمان مسجد را تنها منحصر به زمان

یگر جدا شده است و همچنین مدرسه توسط در طرح کلی عملکرد تجاری و مذهبی به طور کامل از یکد

 یک ورودی مجزا از صحن اصلی جدا شده است. 

 

 (نگارنده) ايوان ورودی ، نمای خارجی مسجد و فضای داخل شبستان از راست به چپ ؛  76-7 شكل

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



۲۳ 

 

 مسجد دانشگاه تهران .7-3-9-8

شامل حیاط، فضاهای خدماتی افتتاح شد. این مجموعه  ۳۱۳۲ساختمان مسجد دانشگاه تهران در سال 

باشد و گنبد کم خیزی متر می ۱3در  ۱3و گنبدخانه است که فضای مقصوره مکعبی سنگی به ابعاد 

 .های موربی نشسته استروی آن قرار گرفته که از داخل روی پایه

 

 (نگارنده) خارج و داخل مسجد دانشگاه تهران  77-7 شكل

ها نقش و انتقال بار به به آیات قرآن قرار گرفته است. و پایه روی این عناصر مورب کاشیکاری مزین

شوند که با بازیگر اصلی طرح تلقی می ۵کنند. در این اثر حیاط و گنبدخانه زمین را برای گنبد ایفا می

شوند. ساختمان مسجد اگرچه اند کامل میجفت مناره که در طرفین ورودی شمال شرقی قرار گرفته

باشد یعنی منار، گنبد، رواق ی اجزاء و عناصر کالبدیِ آشنا میدارد و لیکن دربردارندهای مدرن روحیه

ی حائز اهمیت این است که این عناصر تاریخی از کالبد مسجد در این اثر بیانی نو پیدا و حیاط اما نکته

دهد. همچنین کنند و طرح انتزاعی مدرن از شمایل سنتیِ عناصر مذکور را در این مسجد ارائه میمی

هایی طرف پیرامون آن با رواق ۱که  متر قرار گرفته ۵3متر در  ۵۱در سایت مسجد حیاطی با ابعاد 

ی آثار معاصر بعدی به دست فراموشی سپرده شده است ی حیاط که در عمدهمحصور شده است. عرصه

انتظام مسجد ساده باشد. به طور کلی ی مسجد میجزء مهم تشکیل دهنده ۵در این مجموعه یکی از 

است و ترکیب منار، رواق، حیاط و گنبدخانه در پی یکدیگر آمده و بیانگر سلسله مراتب ورود و دسترسی 

در این مسجد معمار از ایجاد انتظام فضایی مفصل و پیچیده متشکل از دروازه ورودی،  هشتی،  .باشدمی

کند که ناشی از تفکر مدرن را عرضه می های چهارگانه و مانند آن پرهیز و مسجدی خالصه شدهایوان

های پیرامون حیاط به شفافیت هرچه بیشتر مسجد و افزایش ارتباط آن با و نوخواهی است. رواق

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



۲۲ 

 

ای نیمه باز را برای ورود به فضاهای صحن و ساختمان کند ضمن آنکه عرصهی دانشگاه کمک میمحوطه

 سازد.شبستان مهیا می

 

 (نگارنده) ن مسجد دانشگاه تهرانمقطع و پال  79-7 شكل

 مسجد دانشگاه جندی شاپور اهواز .7-3-9-1

های معماری اصیل ایرانی چه از جهت طرحی نوآورانه و کامالً معاصر ولیکن در جهت انطباق با ویژگی

ی مورد استفاده در طرح پالن در این اثر استفاده از رنگ به مصالح به کار رفته و چه از منظر هندسه

ی آن که تأکیدی بر ویژگی مردم واری همانند مساجد صدر اسالم ی کوتاه مرتبهرسد و منارهحداقل می

ی آجری مسجد ای خود همچون سنگینی در زیر نور خورشید در کنار پوستهدارد با لعاب فیروزه

امران ک باشد.کند که در حقیقت این تفاوت در رنگ تأکیدی بر ورودی شبستان نیز میخودنمایی می

ای به عنصر حیاط داشته است عاملی که در بسیاری از مساجد دیبا، در طرح این مجموعه توجه ویژه

ی هشت ضلعی در پس دو معاصر ساخته شده به دست فراموشی سپرده شده است. حیاط با هندسه

 یری گذشتههشتی روباز و بسته قرار گرفته است و با وجود حوض آب در میان آن، خاطراتی را از معما

 .کندایران تداعی می

 

 (نگارنده) مسجد دانشگاه جندی شاپور اهوازپالن  و مقطع و نمای حیاط   71-7 شكل

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



۲6 

 

 مسجد حضرت ابراهیم)ع( .7-3-9-90

دهد، مسجد حضرت ابراهیم )ع( در خارج از فضای داخلی خود، شمایلی نوین را به مخاطب ارائه می

شود در تلفیق با حجم عنوان لندمارکی برای مناطق اطراف محسوب می ای رفیع و پلکانی که بهمناره

مکعب شکل که با سنگ سیاه گرانیت پوشانده شده است قرار گرفته و روی این حجم مکعب مستطیل 

ند که کیک هرم سفید رنگ با تکنیک اورچین تعبیه شده است که نقش گنبد را در این اثر ایفا می

در معماری اماکن مذهبی کاربرد  اورچین به صورت چند وجهی و مخروط بر این نیز گنبدهای سابق

 داشته است. 

حجم کلی ساختمان شبستان به سمت قبله چرخیده است و تنها بخش ورودی آن به صورت یک ایوان 

کند. فضای داخلی مسجد اما ظاهری کامالً سنتی دارد و متفاوت با حال با شمایل سنتی خودنمایی می

توان کالژی از عناصر کالبدی مورد استفاده در مساجد سنتی رونی آن است. این مسجد را میو هوای بی

 های گوناگون را به وجود آورده است. ها و شیوهو معاصر دانست که التقاطی از سبک

 

 (نگارنده) حضرت ابراهیم)ع( نمای جنوبی مسجد  30-7 شكل

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



۲7 

 

 کرمانی دانشگاه شهید باهنر نماز خانه .7-3-9-99

توسط مهندسین یوسف شریعت زاده در محل پردیس دانشگاه ساخته شد. ابعاد  ۳۱۲۱این اثر در سال 

ی چمن متر است. حجم مکعب شکل بنا که بر روی یک تپه ۳3متر با ارتفاع حدود  ۳در  ۳بنا یک مربع 

ته برای نما در کند و پوشش آجری به کار رفی کعبه را تداعی میکاری شده قرار گرفته است، خانه

غربی در  –باشد. این نمازخانه دارای دو ورودی شرقی های دانشگاه میجهت همگونی با سایر ساختمان

رسند که باشد که به طور مستقیم به فضای مسقف حوض خانه میجهت عمود بر راستای قبله می

جهت ورود که از  مَفصلی است میان سایر فضاها. مراحل مکث، ارتباط بصرری با درون و آمادگی

کارکردهای ایوان ورودی در مساجد سنتی است در این بنا همگی در یک مسیر نیمه باز پاسخ داده 

ی اول و باالی همکف قرار گرفته است از طریق یک چله دو طرفه شود. ورود به شبستان که در طبقهمی

های منحصر به فرد این ویژگی جهت ایجاد مسیرهای جداگانه برای آقایان و بانوان میسر است. یکی از

اثر محراب آن است که با شکافی در بدنه و در جهت قبله نور را به داخل فضای نمازخانه وارد کرده و 

ی آجری که شامل کلمات اهلل، محمد )ص( است و دورتا کند. وجود کتیبهی نور را ایجاد مییک باریکه

باشد و هم به نوعی حجم به کار رفته در این اثر می دور کالبد بنا چرخیده از سویی هم تنها تزئینات

کند. چرخش مسجد نسبت به محور اصلی پردیس ساختمان نمازخانه را نیز در عمل عبادت شریک می

 دهد. بله را نشان میق دانشگاه، اهمیت جهت در این بنا و تأکیدش بر

 

 (نگارنده) ی دانشگاه شهید باهنر کرماننماز خانه خارجینمای   39-7 شكل

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



۲۱ 

 

 مسجد محمد رسول اهلل .7-3-9-97

با حداکثر ظرفیت در محل طراحی کنند که توسط  مسجد کارفرما از معماران و طراحان خواسته تا یک

 ساله و خیابان های اصلی بیمارستان احاطه شده است. 73درختان کهنسال 

 

 (نگارنده) ورودی نمازخانه مسجد محمد رسول اهلل  37-7 شكل

 ایده اصلی طراحی در قالب چهار چالش شکل گرفت:

 .حداکثر طرفیت برای اقامه نماز .۳

 .حفظ درختان اطراف .۵

  .نزدیکی به محور اصلی پیاده رو  .۱

 احیای سالن دعا و مناجات قدیمی.  .۳

مسجد بدون حیاط در نظر گرفته شد؛ چرا که کل مسجد  در مرحله اول، با توجه به شرایط پروژه، الگوی

بین انبوهی از درختان قرار گرفته است. در ادامه با توجه به قدیمی بودن سالن اقامه نماز و به عنوان 

دو ورودی برای این مسجد در نظر گرفته .بخشی از تاریخ سایت، طرح جدیدی از گنبد را تشکیل دادند

به یکدیگر  –که یک عنصر مهم در طراحی مساجد ایرانی محسوب می شود  –شده که توسط رواق 

اتصال داده شده اند. دیوار آجری رواق عالوه بر ایجاد ارتباط بصری مناسب، مسجد را با گذرگاه شلوغ 

پیوند داده است. در ادامه در کنار ورودی ها و دو طرف گنبد، دو مناره با ظاهری چرخشی طراحی شده 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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سیرکوالسیون بنا بدین صورت است که نمازگزارن با عبور از یک فضای  اد مسجد می باشنداند که نم

باز و پس از آن فضای نیمه باز، وارد مسجد می شوند که الگوهایی از معماری سنتی ایرانی به چشم می 

د نور خورد. در این میان در بعضی از بخش های نما از این الگو ها به عنوان رابط مناسبی برای ورو

طبیعی به داخل استفاده شده است و نمای ساختمان از متریال سنگ پوشیده شده که ظاهری سنگین، 

 .با وقار، ساده و قوی به بنا بخشیده است

 

 (نگارنده) مسجد محمد رسول اهلل نقشه های  33-7 شكل

 

 

 (نگارنده) مسجد محمد رسول اهلل نمای داخلی و خارجی  34-7 شكل

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 طرح جديد و ملحقات مسجد قدس در سعادت آباد .7-3-9-93

فرد متشکل از یک گنبد، مناره، دروازه، رواق و یک نمای ساختمانی ویژه است. نقشه این طرح منحصربه

 ایران کاریالنقش، از اساتید تجربی معماری و کاشیاین پروژه مدرن، با الهام از آثار استاد محمود ماهر

انگیز از سفر به گذشته و ای روحبعدی این سازه اسالمی، تجربهظواهر سه تماشای .شکل گرفته است

آرش تهرانی با ابراز امیدواری نسبت به  .بینی فرداستاستشمام مدرنیته و روح جوان فناوری و جهان

کند که آغاز این پروژه، سازی این مسجد چندمنظوره، خاطر نشان میهمکاری شهرداری تهران در نهایی

افزاید: وی در ادامه می .سازی محل اجرای پروژه استهای شهری و آمادهم همکاری تمام بخشمستلز

شود که باید با همکاری موردی در اطراف محل اجرای طرح دیده میکاره و بیهای نیمهاکنون سازههم»

  .«دهای اجرایی شهرداری تهران، از محل برچیده شوهای شهری و نهادتمام بخش

 

 (نگارنده) مسجد قدس در سعادت آباد در حال ساخت و کامل شده نمای خارجی  35-7 شكل

 

مسجد قدس در نما ، ورودی مسجد قدس و تصوير شبیه سازی شده ی طرح در نرم افزار   36-7 شكل

 (نگارنده) سعادت آباد

ن، گیری آمحل قرار، نمای چادری شکل آن باشد که با توجه به ترین وجه تمایز این پروژهشاید اصلی

انداز خیابان را از روند ساخت پروژه تا حد زیادی دور نگاه بر کاربرد زیبایی شناختی در اثر، چشمعالوه

ا در هضلعی تشکیل شده، و این سازهگیر، از چندین سازه ششاین نمای بلندپروازانه و چشم. داردمی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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6۳ 

 

 های توپربا طرح علی پر شده است؛ شش ضلعی هاهایی که داخل آنسه قالب خواهند بود. نخست سازه

هایی که داخلشان خالی است. نمای چادر مانند این معمار خالق، با تمهیدی و همچنین شش ضلعی

پوشاند و فضایی گرم و هایی از روی ساختمان مرکزی و گنبد این مسجد را میجذاب و گیرا، بخش

تواند محلی بالقوه و خوش آتیه برای مکانی که می .ردآوگان به ارمغان میکنندهدلنشین برای مراجعه

   بخش و امن برایها و مناسک اسالمی و دینی، یا مأمنی آرامها اعمکتاب یا جشنبرگزاری انواع نمایشگاه

  باشد .رهگذران 

 

 

 (نگارنده) در نرم افزارش ساخته و تصوير شبیه سازی شده مدول پی  37-7 شكل

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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دی خواهد بود که تصاویری از نور و آتش سیدوتای دیگر قرار دارد، حاوی یک المکعب اول که روی 

ر بخش اذان ددر ناحیه بلوار دریا به نمایش خواهد گذاشت. مکعب دوم بلندگویی برای پخش نوای روح

مکعب سوم نیز با قرارگیری به سوی  .اوقات شرعی است و راستای آن به سوی قبله و مکه مکرمه است

 ای به وقت شرعی در این شهر است.ساختمان رادیوی تهران، اشاره

 

 (نگارنده) دياگرام معرفی ايده ی ساخت مناره  39-7 شكل

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 خارجی.پیشینه پژوهش 7-3-7

 مسجد دانشگاه  قطر .7-3-7-9

 مناره های آن دارد در بیرون مانند سفینه ای فضایی است.قرار  این مسجد که در شهر دانشگاهی قطر 

در آسمان باال رفته اند و به طرف مکه متمایل اند حیاط خلوت وسط مسجد با خوشنویسی و اشکال 

ستون اسالم است و در اطراف هرکدام  ۲ستون دارد که نماینده  ۲هندسی تزیین شده است این مسجد 

  .جوی آب در جریان است ۳

 

 (نگارنده) در حال ساخت مسجد دانشگاه  قطر  31-7 شكل

 

 (نگارنده) مسجد دانشگاه  قطرديد پرنده به   40-7 شكل

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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جوی در بهشت هستند شراب و شیر و عسل و آب در داخل فضای عبادت برای  ۳جوی نماینده  ۳این 

نفر را  ۳۱33مردان در پایین قرار دارد و فضاهایی برای زنان در گالری باالیی وجود دارد. مسجد ظرفیت

قف نوشته شده است و تا محراب ادامه یافته است. یک ویژگی که داراست. آیات قرآن بر روی وسط س

در طراحی های مساجد سنتی وجود دارد. یک ویژگی بی مانند نورپردازی است که از دریچه های مثلثی 

مانند این است که عبادت کنندگان زیر نور ستاره ها به عبادت د و با اندازه های متفاوت بیرون می آی

دارای زمینه ای طالیی است و بر روی آن این آیه از قرآن نوشته شده است. )فَوَلِّ مشغولند. محراب 

 . ۳۳۳وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَیْثُ ما کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ( بقره 

 

 (نگارنده) مسجد دانشگاه  قطرنماهای   49-7 شكل

 

 (نگارنده) مسجد دانشگاه  قطرفضاهای داخلی   47-7 شكل
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 )نگارنده(دسته بندی مساجد بر اساس گونه شناسی سبک  7-7جدول

گونه شناسی  نام مسجد

 سبک

صحن يا  نوع پالن

 حیاط

 اجزای کالبدی

فاقد منار، گنبدخانه و ایوان حجمی ساختار شکنانه و بدیع  دارد متمرکز فرا نوگرا رضا )ع( امام

 .آشنا از کالبدهای با حذف صورت

حضرت 

 ولیعصر )عج(

 

 را نوگراف

 

- 

 

 ندارد

فاقد منار، گنبد و ایوان حجم کلی بنا، انتزاعی مدرن از 

و کمترین شباهت را با  کندگنبد را به ذهن متبادر می

 کند.  معماری مسجد برای مخاطب القا می

ترکیب منار و گنبد که به نوعی ساختمان مسجد را شبیه  دارد متمرکز نوگرا الغدير

 به بناهای آرامگاهی و یادمانی کرده است. 

 

 الجواد

 

 نوگرا

 

 متمرکز

 

 دارد

حجم کالبدی ساختمان به صورت یک مخروط ناقص، 

ها در کند و لیکن شباهت جدارهفرمی بدیع را ایجاد می

 کند. نهایت جهت و راستای قبله را تضعیف می

 

صادق  امام

 )ع(

 

 

 تاریخ گرا

 

 

- 

 

 

 ندارد

ی رفیع در مناره ۵ایوان ورودی منتهی به گنبدخانه و 

طنین آن پوشش بدنه کاشیکاری شده تکرار سیمای 

آشنای مساجد به علت تقلید از مسجد جامع عقیق 

  .اصفهان

بیانی معاصر از یک ساختار سنتی، دارای جفت مناره،  ندارد مستطیل سنت گرا تن 77

و  نما درایوان ورودی و گنبد خانه ترکیب سنگ با کاشی 

ایجاد رابطه با برج آزادی به جهت مصالح مصرفی و جهت 

 قرارگیری ایوان اصلی.  

 

مسجد جامع 

 شهرک غرب

 

 

 

 انوگر

 

 
_ 

 

 

 دارد

ی معماری ایران را با دیدی خالقانه به نمادهای گذشته

 گرفته شدهدور از پیروی مطلق از الگوهای قدیمی به کار 

است. استفاده از اجزای کالبدی آشنا مانند حیاط، ایوان 

های این اثر ورودی، مناره، شبستان و گنبد خانه از ویژگی

 اشد بباشد. ساختار کلی مسجد اگرچه واجد بیانی نو میمی

 

مسجد 

دانشگاه 

 تهران

 

 

 

 

 انوگر

 

 

مربع 

 متمرکز

 

 

 

 دارد

ی ای مدرن دارد ولیکن دربردارندهساختمان مسجد روحیه

باشد یعنی منار، گنبد، اجزاء و عناصر کالبدیِ آشنا می

ی حائز اهمیت این است که این نکته.  رواق و حیاط

عناصر تاریخی از کالبد مسجد در این اثر بیانی نو پیدا 

ح انتزاعی مدرن از شمایل سنتیِ عناصر او طرکنند می

 .دهدمذکور را در این مسجد ارائه می

مسجد 

دانشگاه 

جندی شاپور 

 اهواز

های معماری طرحی نوآورانه در جهت انطباق با ویژگی دارد _ انوگر

اصیل ایرانی چه از جهت مصالح به کار رفته و چه از منظر 

در این اثر استفاده  . ی مورد استفاده در طرح پالنهندسه

ی آن که ی کوتاه مرتبهرسد و منارهاز رنگ به حداقل می
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تأکیدی بر ویژگی مردم واری همانند مساجد صدر اسالم  

 .دارد

 نماز خانه

دانشگاه 

 باهنر کرمان

 

 

 

 انوگر

 

 

 متمرکز

 

 

 دارد

 

 

ارایه ی طرحی نوگرا واجد سیرکوالسیون نوین با تکیه بر 

 ایرانی و هندسه ی منظم در طرح پالن.مفاهیم معماری 

مسجد 

حضرت 

 ابراهیم)ع(

 

ا ی نوگر

 التقاطی

 

 مستطیل

 

 دارد

توان کالژی از عناصر کالبدی مورد این مسجد را می

استفاده در مساجد سنتی و معاصر دانست که التقاطی از 

 . های گوناگون را به وجود آورده استها و شیوهسبک

مسجد محمد 

 رسول اهلل

 

فضایی برای اقامه ی نماز در میان درختان با حفظ بخشی  ندارد مستطیل انوگر

از نمازخانه ی قدیمی و بازتعریف برخی از اجزا و عناصر 

 کالبدی مانند مناره با شمایل نوین در بدو ورودی.

طرح جديد  

 مسجد قدس

 

 

 

 انوگر

 

 

 متمرکز

 

 

 دارد

شکل آن  ، نمای چادریترین وجه تمایز این پروژهاصلی

. این مسجد را می توان برداشتی از مسجد ملک  باشد

فیصل در اسالم آباد پاکستان دانست . طرح هرمی شکل 

آن از جهت تشابه با نمادهای فراماسونی انتقادات زیادی به 

 همراه داشت .

مسجد 

 دانشگاه قطر

 

 انوگرفرا

 
_ 

 

 دارد

 جهانطرحی بلند پروازانه با تکیه بر فناوری روز معماری 

پیشرفته . ارایه ی شمایل جدیدی از عناصر کالبدی 

مساجد سنتی با بهره گرفتن از آیات قرآن در طرح برخی 

 از فضاها.
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 الگوهای پژوهش :سومبخش  .7-4

 ای با توجه به ابعاد سايتطرح يک مسجد منطقه .7-4-9

براساس ضوابط و مقررات سازمان طراحی مساجد، مسجاد با توجه به وسعت زمین و ظرفیت میزبانی از 

 .شود که به شرح ذیل استتقسیم مینمازگزاران به چهار گروه 

 ایمساجد زير محله .7-4-9-9

در این حالت در یک محله ممکن است عالوه بر مسجد محل، مساجد کوچک دیگری نیز وجود داشته 

 اند و یا بانی شخصی دارند. باشد که عمدتاً از طریق وقف احداث شده

 ایمساجد محله .7-4-9-7

 متر مربع مساحت دارند.  ۲33طبق مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، این مساجد حدود 

 ایمساجد ناحیه .7-4-9-3

 باشد. نمازگزار می 7۲3وی حدود متر مربع وسعت داشته و جوابگ ۳333در این وضعیت مسجد در حدود 

 ایمساجد منطقه .7-4-9-4

شود و جوابگوی متر مربع در نظر گرفته می ۳333تا  ۵333ای حدود مساحت اراضی مساجد منطقه

ها عملکرد مسجد جامع را باشد. با توجه به اینکه در شهرها، مصلینمازگزار می ۵333تا  ۳333حدود 

های مساجد ذکری از مساجد جامع نشده است. با در نظر گرفتن گروه بندیهم دارند در دسته بندی 

باشد، مسجد مورد طراحی متر شماالً می ۱۱متر در  ۳۳موجود و وسعت سایت مورد طراحی که ابعاد 

ی فیزیکی ارائه شده نیز براساس الزامات همین گروه گیرد و برنامهای قرار میی مساجد منطقهدر دسته

 .باشدمی

 برنامه فیزيكی براساس ضوابط و مقررات سازمانی طراحی مساجد .7-4-7

نفری  ۵333تا  ۳333متر مربع و برای میزبانی  ۳333تا  ۵333ای با مساحت اراضی در مساجد منطقه

 .شودد نیاز به شرح زیر عنوان میاز نمازگزاران، فضاهای مور
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 )نگارنده(مساجدامور  سازمانو استاندارد برنامه فیزیکی براساس ضوابط  ۱-۵جدول            

 

در این پروژه و براساس شرایط موجود در منطقه و حسب نیاز، بخشی از سطوح اشتغال تغییر کرد و در 

 نهایت با توجه به مساحت کلی سایت مورد طراحی ریزفضاهای زیر در نظر گرفته شد. 

متر مربع مساحت زمین  ۱6۲۵باشد و جمعاً متر طول می ۱۱متر عرض در  ۳۳ابعاد سایت در حدود 

ی طراحی مساجد بوده که با توجه برنامه فیزیکی ارائه شده در این طرح براساس آئین نامه است. مذکور 

ه شود. بنابراین و با استناد بای طبقه بندی میی مساجد منطقهبه متراژ و مساحت کلی زمین در دسته

در حدود  یستیترین فضا یعنی شبستان در سطح همکف بای مذکور میزان سطح اِشغال اصلیآئین نامه

های نیمه باز به متراژ درصد کل مساحت زمین باشد که در این طرح با احتساب بخش نمازخانه ۳3

 ها درنسبت سطح اشتغال کاربری ريزفضاهای مورد نیاز

 همكف

 % ۳3 شبستان همکف

 % ۵3 صحن

 % ۲/۵ جلو خان

 % ۲/۵ کفشداری و پیش ورودی

 % ۲/۳ انبار و آبدارخانه

 % ۳ مزادی خوانی

 % ۱ اداری )دفتر، اتاق روحانی، اتاق هیئت امنا(

 % ۵ سرویس بهداشتی و وضوخانه

 % 6 کتابخانه

 % ۵ اتاق ورزش

 % ۲/۳ فضای بسیج

 % ۵ محل زندگی خادم

 % ۵ محل نگهداری کودکان

 % ۲/۳ پیش ورودی فضاهای چند منظوره

 % ۳3 فضاهای ارتباطی و تجاری

 % ۲/۵ فضاهای پیش بینی نشده در طراحی
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، سالن -۳ی رسد. در فضای زیر شبستان و طبقهاز سطح همکف می ٪ ۱3متر مربع و معادل  ۳3۱3

یر همکف را از مساحت ز ٪ 7/۳۱متر مربع تعبیه شده است که در حدود  ۲33اجتماعات به مساحت 

ی خواهران و برادران قرار گرفته که جمعاً دهد و در همین بخش دو سالن مطالعهبه خود اختصاص می

کند. در بدو ورود به بخش زیرین را اشغال می ۳از سطح منفی  ٪ ۳۲باشد و متر مربع می ۲۲۲در حدود 

مت جنوب شرقی سایت ی سسایت و از سمت بلوار کشاورز پس از گذر از پلکان ورودی در گوشه

باشد. از این بخش در متر مربع می ۳63فروشگاه کتاب و آثار هنری )گالری( قرار دارد که در حدود 

ها از طریق گودال باغچه در ضلع قالب نگارخانه نیز استفاده خواهد شد. دسترسی به تمامی این بخش

های زیر همکف و فرو رفتن بخش شمالی سایت و پلکان ورودی در ضلع جنوبی میسر است. استفاده از

به دل زمین راهکاری است که با اقتباس از معماری گذشته ایران صورت گرفته است و از این جهت 

 یمساحت قابل توجهی جهت ایجاد فضاهای باز و نیمه باز در سطح همکف فراهم شده است. ایجاد عرصه

انی و فضاهای خاطره انگیز معماری حیاط به صورت گودال باغچه در جهت احیای روح معماری ایر

از مساحت سایت را به خود  ٪ ۲/۱متر مربع  ۱۳۱گذشته بوده است. این بخش با مساحتی در حدود 

دهد. در بخش زیر همکف همچنین، وضوخانه و سرویش بهداشتی برادران تعبیه شده است اختصاص می

ین یابند. ابه ساختمان شبستان راه میکه توسط پلکانی به هشتی موجود در همکف وارد شده و از آن 

متر مربع در دو پارت سرویس بهداشتی و وضوخانه طراحی شده است  ۳۳6قسمت با مساحتی در حدود 

دهد. درست در بخش فوقانی این وضوخانه، سرویس از سطح زیر همکف را به خود اختصاص می ٪ ۱که 

رد که آن نیز در دو بخش سرویس و روشویی ی خواهران با همین متراژ قرار دابهداشتی و وضوخانه

توان به آن وارد شد. فضای هشتی جهت وضو طرح شده است که بعد از گذر از فضای هشتی ورودی می

متر مربع  ۳۳3های گوناگون را بر عهده دارد با مساحتی در حدود که نقش تقسیم عملکردها و دسترسی

ی اداری طبقه ۳ش شمال غربی مجموعه ساختمان از سطح همکف را اشغال کرده است. در بخ ٪ ۱/۱

 و دیگری در طبقه ی اول همکف و یک طبقه در همکفزیر ی آن در قرار گرفته است. که دو طبقه

 ٪ ۲/۳متر مربع،  ۳66متر مربع جمعاً در سه طرح و هر کدام  ۳۳۱تعبیه شده است. این بخش با متراژ 
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 ۳داده است. البته بخش اداری در سطح همکف دارای از مساحت سایت در همکف را به خود اختصاص 

 های تجاری سایت مطرح است و به سمت شمال مجموعه و خیابان باشد که به عنوان لکهباب مغازه می

متر مربع نیز به عنوان فضایی برای گپ و گفت  ۳33، همچنین عرصه ای به وسعت  شمالی بازشو دارد 

 ده است. موارد یاد شده در قالب جدول ارایه شده است . اهل محل در ضلع غربی سایت تعبیه ش

 )نگارنده(درصد اشغال طبقات در طراحی مسجد ۱-۵جدول    

 

 

 

ريزفضاهای مورد 

 نیاز

درصد اشغال در 

 همكف%

درصد اشغال 

در زير 

 همكف%

درصد اشغال 

 در

 طبقه اول

 

 مساحت اشغال

 ۳3۱3 _ _ %۱3 شبستان همکف

 633 %۳۲ _  شبستان خواهران

 ۱۳۱ _ %۱.۲ _ گودال باغچه

 ۳63 _ %۳.۳ _ نگارخانه

 ۳3 %۳ _ %۳ کفشداری

 73 _ %۳.۳ _ انبار و آبدارخانه

، مسجد اداری )دفتر

اتاق روحانی، اتاق 

 هیئت امنا(

_ ۳% ۱.۱% ۳۱3 

سرویس بهداشتی و 

 وضوخانه

۱% ۱% _ ۵۱۵ 

 ۲۲3 _ %۳۲ _ کتابخانه

 ۲33 _ %۳۱.7 _ سالن اجتماعات

 ۳۲3 %۳.۱ %۳.۱ %۳.۱ پلکان

 ۳66 _ _ %۳.۲ چهار باب مغازه

 ۳۳3 _ _ %۱.۱ فضای هشتی

 ۳۱3 _ _ %۲ آمفی تئاتر روباز
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 جمع بندی فصل .7-5

تا  میمقوله پرداخت نیبه ضرورت توجه به ا عناصر مسجداز مفهوم  یفیتعر انیفصل دوم با ب یتدابدر ا

 یبه بررس مراحل تکمیلی در گذر زمان در مسجد فیموضوع روشن شود. در ادامه با تعر تیاهم لیدل

در  کردیرو نیا گاهیجاتا  میپرداخت یمعمار یفضاها یدر طراح معاصر سازیروند وارد شدن مقوله 

  روشن شود. یمعمار

است که پرداختن همه  یابعاد گسترده ا یشک دارا یمحور، ب معاصر کردیبا رومسجد  کی یطراح

الش ، به تنمونه های جدید مساجد  بررسی با لیدل نیباشد؛ به هم یم ییباال تیاهم یجانبه به آن دارا

تواند ما را به  یقطع م طورمقوله که به  نیمختلف و عوامل موثر بر ا یشناخت بهتر جنبه ها یبرا

. میپرداخت ،کند ییراهنما ی و اجزای آنمسجد با هدف معاصر سازی عناصر کالبدبهتر و موثرتر  یطراح

ده شاعمال نیو قوان فیتا تعار ستیبایم رانیدر ا معنوی همچون مسجد یفضا کی یریشکل گ یبرا

ر د نهیزم نیانجام شده در ا یها تیفعال یبررس نیشود. همچن یقانون گذاران در کشور بررس یاز سو

 در نهایت با ارائه برنامه فیزیکی.دپژوهش باش نیبرد اهداف ا شیدر پ یتواند کمک موثر یم زیکشور ن

 این بخش تکیمل و کمک دهنده به ادامه تحقیق بوده است.
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 فصل سوم 

 شناسی پژوهشروش 
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 . مقدمه3-9

داده ها به صورت  یبا ابزار گرد آور یلیو تحل یفیتوص یداده ها بر مبنا یدر مرحله نخست جمع آور

 یاز مراکز مطالعات یریو بهره گ ینترنتیمرتبط، درگاه ا یبه متون علم یدسترس ،یمطالعات اسناد

 تیاهم یبه بررس سپسپرداخته شد و  مساجداستفاده شده است. ابتدا به  مطالعه در مورد  صالحیذ

 یموثر برا یکالبد یها یژگیشناخت و تیپرداخته شد و در نها یمعمار یدر فضاها معاصر سازی

 قیو سوابق موضوع تحق اتیادب نیمورد مطالعه قرار گرفت. در تببمعاصر سازی اجزلی آن  یبرا  مساجد

 یجهت بررس یقیطبقسمت از روش ت نی. در ادیاستفاده گرد یاز مطالعات اسناد یلیو ارائه مدل تحل

 است. دهیاستفاده گرد ایپو طیمح یموثر برا یهایژگیو نینور در فضاها و همچن تیاهم

 پرداخته شد . یچند نمونه مورد یمرحله دوم ابتدا به بررس در

موارد مشاهده شده را انجام  لیوتحل هیاقدام نموده و تجز یفاز سوم و بعد از مشاهده به مستند ساز در

 زینالضوابط به آ یمرحله پس از بررس نیدر ا پرداخته شد مساجد یضوابط طراح ی.سپس به بررس میداد

لکردشان عم نییو تع ازیمورد ن یاهاعناصر و فض یبه بررس  دیسپس  نوبت رس میاطالعات موجود پرداخت

 با توجه به موضوع مورد بحث. 

 یبعد برا دیگرد یساز هیشب یمتحرک یطرح مورد نظر نما یو برا دیآغاز گرد یفاز چهارم طراح در

 ییاقرار گرفته و رنده سیب کیزیف طیشده در مح یساز هیبه پاسخ پرسش پژوهش نمونه شب دنیرس

 .دیگرد هیاز آن ته
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 یاصول طراح. 3-7

معماری مساجد را می تواند بیان صریح و روشنی از پیام های فزهنگ اسالمی باشد، امادر معماری 

 در یسنت معماری قدسی فضای دیگر و اند شده سپرده فراموشی به اسالمی –معاصر سنت های ایرانی 

رین ه تساد حتی. است رفته بین از مساجد از بعضی در معنوی هویت دیگر عبارت به نیست جاری ها آن

ضای عبادی سنتی که حتی قبل از  اصول ساخت مساجد نیز در معماری معاصر رعایت نمی شود.ف

 دوره اسالمی در مخاطب خود حس معنویت ایجاد می کرد با تجدد خواهی هنر مدرن که با دین زدایی

و فرد گرایی آمیخته بود دچار تغییرات زیادی شده تاجایی که مساجد تنها به صرف استفاده از گنبد و 

حتی گاهی این نماد ها پس از ساخت به صورت المانی غیر  مناره تبدیل به مسجد می شده اند .

صلی این رسش اکارکردی بر روی بنا قرار می گیرند و شاید حتی قبله در آن ها قابل شناسایی نباشد وپ

پژوهش ایناست که آیا می توان از مفاهیم سنتی برای ایجاد حس معنویت در کالبد معماری مساجد 

استفاده کرد؟ به نظر می رسد با ارائه الگوهای جدید که از طریق مشارکت مردم بدست می آیند به 

ا ابخانه ای و در ادامه بفضای مقدس معاصر دست یافت. برای انجام این تحقیق با استفاده از منابع کت

استفاده از نظرسنجی به صورت مصاحبه از نظرات نمازگزاران نسبت به فضای مقدس مساجد پرسش 

 شود.پرداخته میخواهد شد و سپس از طریق تحلیل محتوا به آنالیز فرم 

 

 (نگارنده) روند پروژه طراحی مسجد با هدف معاصر سازی  9-3 نمودار

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



7۲ 

 

 قیتحق یمفهوم یالگو .3-3

 

 (نگارنده) الگو مفهومی پروژه طراحی مسجد با هدف معاصر سازی  7-3 نمودار

 

در این تحقیق از پارادایم تفسیری و انتقادی با جهت گیری کاربردی و رویکرد استقرایی استفاده شده 

ر این د است . رویکرد استقرایی به این جهت که با تکیه بر مطالعات موردی از جزء به کل رسیده ایم .

تحقیق از مطالعات کتابخانه ای با تکیه بر بررسی نمونه های موردی  بهره جسته ایم  و شیوه ی گردآوری 

روش تحقیق مطالعه فرآیند جست و  داده ها از طریق مشاهده ، مصاحبه و اسناد و مدارک می باشد .

وش ها ی تحقیق در (. ر۳۱۱6جو )به جای محصول جست و جو( تعریف کرده اند. )گروت و همکار 

 (.۳۱۱7واقع ابزار دستیابی به واقعیت به شمار می روند .)دالور، 

استفاده  "روش شبیه سازی "و  "قیاسی -استقراری  "در پژوهش حاضر بنا بر ماهیت موضوع از روش 

ر برنامه یا ساختا "راهبرد "تعریف شده است و این  "مدیریت ماهرانه "می گردد .راهبردهای تحقیق نیز 

ه ی ی داده ها، شیوکلی تحقیق می باشد.  در مقابل،  تدابیر تحقیق فنون خاص از قبیل ابزار گرد آورد
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(. از نظر ۳۱۱6پرسشگری، استفاده از اسناد و شیوه های تحلیل را شامل می شود. )گروت و وانگ ، 

، پژوهش حاضر بر اساس بسیاری از ویژگی های مشترک تحقیق ها در دیسیپلین  "راهبرد تحقیق"

چه رود. گربه شمار می " تحقیق کیفی "شهرسازی و در قالب یک پایان نامه دکترای حرفه ای در واقع 

 در صورت نیاز می توان از مدل های کمی نیز بهره گرفت. 

عبارت است از اینکه، نخست آن ها بر پدیده هایی که ، دو ویژگی مشترک در روش های تحقیق  کیفی

عالم طبیعی مرتبط اند، تمرکز دارند و دوم، چنین تحقیق هایی پدیده ها را در پیچیده ترین وضعیتشان 

مطالعه می کنند. در تحقیق کیفی پژوهشگر نه تنها بنای کارخود را بر واقعیت ها تجربی، مشاهده و 

مصاحبه می نهد، بلکه نشان می دهد که عنوان محقق نقش مهمی در تفسیر و فهم داده ها بر عهده 

 (۳۱۱6دارد)گروت و وانگ ، 

تحقیق مشخص می گردد و از  در روش تحقیق ، بخش فلسفه تحقیق با توجه به پرسش های اصلی

نقطه نظر مبانی و دیدگاه های فلسفی، پژوهش حاضر ترکیبی از تفسیرگرایان و تئوری انتقادی را در 

برخواهد گرفت . رویکرد تفسیر گرایی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که پژوهشگر با متغیر های 

به تجربه انسان و تفسیر اوست. رویکرد کیفی سر و کار دارد. بر اساس این رویکرد حقیقت مشروط 

تئوری انتقادی نیز با متغیرها ی کیفی در ارتباط بوده و همچنین بر نقش ارزش ها در ساختن دانش و 

 پی بردن به شناخت تاکید دارد. 

با توجه به چهارچوب رویکرد مشارکتی تحقیق دو روش استقرایی)مبتنی بر تجارب فضایی همچنین 

استفاده کنندگان( وقیاسی )مبتنی بر استدالل  وتحلیل های شکلی وریخت  والگوهای رفتاری

روش قیاسی:مدل تحقیق بر اساس پیش فرض . شناختی(برای مدل سازی تحقیق استفاده می شود

عقالنی نیازها وبا استدالل منطقی فرضیه ها واصول طراحی وضوابط اجرایی را می سازد که داده های 

می تواند مبنای تعریف  اجتماعی رفتارهای  مدل تحقیق با مشاهده تایید کند.مشاهدتی باید آنها را 

 ضوابط  اجرایی واصول طراحی بوده وبه فرضیات جدید منجر شود.  
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روش تحقیق مورد نظر رساله یک روش ترکیبی از روش های استقرایی وقیاسی است  به گونه ای که 

دارد.نمودار زیر معرف ارتباط بین حوزه های تحقیقی  یک ارتباط متقابل بین دو رویکرد تحقیقی وجود

 مورد مطالعه می باشد.
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 جمع بندی فصل  .3-4

نخست ،  یشود. در مرحله  یانجام م قیتحق نمودار روندبراساس  قیطرح، نوع تحق یدر بخش پژوهش

پژوهش  یفلسف یانتخاب شده است . ) مبان یریتفس یها میپژوهش بر اساس پارادا یفلسف ینوع مبان

 یها یریدوم ، جهت گ یو نوع نگاه پژوهشگر به جهان است. ( در مرحله  ینی:  نشان دهنده جهان ب

ه بهر یکاربرد یریپژوهش ، ازنوع جهت گ نیا یشود که ما درراستا یم میپژوهش به چهار بخش تقس

 یواند برات یکه پژوهشگر اتخاذ نموده است، م یفسلف ینی.در مرحله سوم ، بسته به نوع جهان بمیبر یم

بخش  کردیکه رو د،یمااستفاده ن یقیتطب ایو یی، استقرا یاسیق کردیمورد نظر از سه رو  ۀدیپد ةمطالع

 و یاست. در مرحله چهارم ، صبغه پژوهش به دو روش کم یقی، تطب یکردیرو رو شیطرح  پ یپژوهش

 میوانخ یم یقیاست ، که آن را همان روش تطب یفیو ک یاز روش کم یقیکه تلف یو روش سوم یفیک

 قی، شامل نوع تحق نجممرحله پ میدیرا برگز یفیپژوهش ما روش ک نیشود که درا یم یبند می، تقس

انه کتابخ ،یشگاهیبه صورت آزما یپژوهش را از نظر مکان ،یاست که پژوهشگربر حسب صبغه پژوهش

خواهد بود.در مرحله ششم  یپژوهش ، بصورت کتابخانه ا نیدرا قیانجام دهد.که نوع تحق یدانیو م یا

 یهشتم شامل اهداف اصل لهاست. مرح یشیمایپ _ یبیترک یانتخاب شده ، استراتژ ینوع استراتژ

،  یانیپا ی. و درمرحله میبر یپژوهش از آن بهره م نیدر ا یفیشود که ما بصورت توص یپژوهش م

 پژوهش بصورت مشاهده و استناد به اسناد و مدارک خواهد بود. نیداده ها در ا یدآورگر وهیش

گوناگون مرتبط با  یها نهیپژوهش ،انواع کتب و مقاالت موجود در زم نیازجمله امکانات موجود درا

 .میریگ ی، اتوکد ، فتوشاپ و ... بهره م تیمکس ، رو یریمانند ت ییپژوهش است. وجود نرم افزار ها
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 فصل چهارم

 های پژوهشيافته

 و

 هاتجزيه و تحلیل داده
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 . مقدمه4-9

وجود داشته باشد تا بتوان  ینیفضا و قطعه زم دیبا زیاز هر چ شیپ یبه وجود آمدن هر ساختمان یراب

نامند. فارغ از  یم "پروژه تیسا"را  نیقطعه زم نیا یدر آن ساخت و ساز را انجام داد. در دانش معمار

وند در ر یمیستقم راتیتاث نیزم نیموجود ا تیو وضع طیمورد نظر طراح، بدون شک شرا ینوع کاربر

از بستر  یداشتن درک کامل ،یمعمار یکار در طراح نیمهمتر .ساختمان خواهد داشت یو اجرا یطراح

 نیپردازد. بر ا یآن م لیو تحل هیو تجز قیبه تحق یدر معمار تیسا لیتحل یطرح است. به صورت کل

 یناختش نیپروژه بپردازد. چن نیزم یبه شناخت کل ،یقبل از شروع کار طراح دیاساس، طراح هر پروژه با

آن باشد  یطیمح تیشاهد وضع کیکه با حضور در محل مورد نظر از نزد ودکامل تر خواهد ب یهنگام

 قرار دهد: یرا مورد برس ریو عوامل ز

و  تیهندسه سا لیتحل، یمیاقل لیتحل، )معابر( یدسترس شبکه،موجود )مجاورت ها( تیوضع یبررس

 در این فصل به بررسی و تحلیل بستر طرح با توجه به موارد باال پرداخته شده است. و منظر دید یبررس
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 یمیمطالعات اقل. 4-7

 . تقسیمات اقلیمی ايران4-7-9

منطقه، سرد و گرم و خشک، معتدل و گرم  ۳را به  رانیا یمیاقل طیشرا ،یبه منظور استفاده در معمار

 نموده اند. میو مرطوب تقس

که به  ییها یکرده اند در بررس میمنقطه تقس 6به  یرا به لحاظ معمار رانیا یمیاقل ماتیتقس البته

 یمعمول یها ساختمان یاز نظر عملکرد حرارت رانیا یشهرها یمیاقل یگروه بند نهیدر زم یطور مقدمات

لکرد عم یبند میتقس نیا اریشده اند. مع میتقس یمیشهرها را به شش گروه اقل نیا .انجام شده است

 نیا. ساختمان بوده است یداخل یفضاها ییو نحوه کنترل نها یعنصار مختلف ساختمان یحرارت

 د از:عبارت ان ماتیتقس

 سرد میاقل .۳ 

 معتدل و مرطوب میاقل .۵

 یابانیب مهین میاقل .۱

 دیشد یابانیب .۳

 گرم یلیخ .۲

   گرم و مرطوب یلیخ .6

 استان تهران میاقل. 4-7-7

مرطوب و معتدل است، کالً گرم و  یکه اندک یشمال یکوهستان یاز نواح ریغ ،ییتهران از نظر آب و هوا

 و گرادیدرجه سانت -۳/7درجه و حداقل آن  ۳/۱۳ثبت شده در تهران  یخشک است. حداکثر دما

 .(۳۱۳۲تهران، یهوشناس تی)ساباشدیدرجه م ۳/3و حداقل  ۵۳ماهانه حداکثر  نیانگیم

رند. دا یاستان نقش مؤثر یوجود دارد که در آب و هوا ییایتهران  سه عامل جغراف میاقل یبر ساختار کُل

در  ریو دشت کو یغرب یباران زا یالبرز در شمال، ورزش بادها یعوامل عبارتند از: رشته کوهها نیا
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جهت با کاهش ارتفاع  نیدارد. به هم یاستان تهران نقش اساس یجنوب استان.عامل ارتفاع در آب و هوا

 بخش یکمتر است. متوسط بارش در کوهها یبارندگ زانی. اما مابدی یم شیاز شمال به جنوب دما افزا

 یو در حواش ابدی یکاهش م یجنوب یبه سمت نواح یمتر است ول یلیم ۲33از  شیاستان، ب یشمال

 انزیاز مهر تا اسفندماه است. م یاستان فصل بارندگ نی. در ارسدیم متریلیم ۳33نمک قم به  اچهیدر

 وریمرداد و شهر یبهار کم است. معموالً در ماهها لیدر اوا یول رسدیبه حداکثر م ماهیدر د یبارندگ

و بهمن است. بطور  یآن، آذر، د نیمرداد و سردتر ر،یسال، خرداد ، ت یماهها نیبارد.گرمتر یباران نم

 نیر ا. باد غالب دشودیقطع م یو حت شودیکم م یندگدما، بار شیگرفت که با افزا جهینت توانیم یکل

 کنند. البته امتداد یآلوده را از تهران خارج م یهوا رند،یبادها هرگاه شدت بگ نیاست ا یاستان باد غرب

 کند و مانع یمنحرف م اریرا به سمت شهر یغرب یبادها یادیتهران و کرج تا حدود ز نیالبرز ب یکوهها

ل باد در فص نیمهمتر ،یباشد.پس از باد غرب ادیشود. مگر آن که شدت باد زیم یکامل آلودگ هیتخل

وزد و هنگام وزش، موجب انتقال  یبه سمت شهر تهران م ریتابستان از سمت جنوب و از داخل کو

که  یگرید یهوا انی. جرشودیاستان م یبه سمت شهرها یو حمل گردوغبار آلود گ ریکو یاهو یگرما

 یو آرام م میبادها چون مال نیکوه به دشت و برعکس است. ا میوزد، نس یم رامدر محدوده استان ته

مواد را با خود به طرف شمال تهران  نیروزها، ا یرا ندارند ول ندهیوزند، قدرت پراکنده کردن مواد آال

مانند و  یاستان در آنجا را که م یبخش شمال یهاپس از برخورد با کوه ندهیدهند. مواد آال یحرکت م

فصل سرما در تهران  شوند. یم ریکوه به سمت دشت، از شمال به جنوب سراز میشبها با وزش نس

. باشدیال را در اواسط تابستان )مردادماه( دارا مس یدما نیترشیو ب شودیمعموالً از آذرماه شروع م

 یسبب هوا نیمختلف هستند. به هم یهواهادر نفوذ توده  یمؤثر اریاطراف تهران مانع بس یهاکوه

واقع  گریاست؛ به عبارت د رخوردارنسبت به مناطق مجاور خود ب یترشیتهران از آرامش و سکون ب

 جادیسبب ا یاز سمت جنوب و جنوب شرق ریکو هیحاش یهاشدن کوهستان از سمت شمال و دشت

. گرددیروز و از کوه به دشت در طول شب م یو آهسته هوا از دشت به کوه در ط فیخف انیجر کی
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 یریگدر طول سال اندازه تریلیلیم ۱۳6در سطح شهر تهران کم بوده و به مقدار  یبارندگ زانیمتوسط م

 روز در سال ثبت شده است. ۱6 زیآن ن بندانخی یو تعداد روزها

 مشروب گرید یفصل یهارودخانه یتعداد زیکرج و جاجرود و ن یدو رودخانه اصل لهیشهر تهران به وس

انه .رودخگرددیدو رودخانه مشخص م نیتهران به واسطه ا ییایجغراف یفضا یعیدر واقع حد طب شود،یم

 یهابرف نفصل سرد و ذوب شد یهاالبرز است که از باران یجنوب یهارود دامنه نیکرج پرآب تر

خرسنگ کوه سرچشمه  ریغرب تهران از کانون آبگ یلومتریک ۳3و در  شودیم نیتأم یمناطق کوهستان

 (.۳۱۳۲)سایت هوشناسی تهران، ردیگیم

 رد؛یگیخرسنگ کوه است، سرچشمه م یهایکلون بسته، که جزو بلند یهااز کوه زیرودخانه جاجرود ن

 یدارا نیچن. تهران همکنندیم نیشهر تهران را تأم یدو رود مجموعاً قسمت عمده آب مصرف نیکه ا

و  تیجمع هیرویرشد ب لیفراوان به دل یبه رغم داشتن منابع آب یقنات و آبراه است ول یادیشمار ز

 .باشدیرو مها با مشکل کمبود آب روبهدوره یکم در برخ یبارندگ

 بارش در استان تهران یمكان عيتوز. 4-7-7-9

 یریگسال اندازه یدر ط متریلمی ۵۳۲٫۱در سطح شهر تهران عمدتاً کم بوده و به مقدار  یبارندگ زانیم

 کی(. در ۳۱76است )روز در سال ثبت شده ۱6 زیصفر( آن ن ریز ی)با دما خبندانی یو تعداد روزها

 وسیسدرجه سل -۳۲آن  یدما نیو کمتر وسیدرجه سلس ۳۱تهران  یدما نیشتریساله ب ۳۲دوره 

 غالب باد. استبوده ٪۳6 رانشمی در و ٪۳3هوا در تهران  یرطوبت نسب نیانگیاست. مگزارش شده

موسوم به  یخنک میها نس. شباستهثانی بر متر ۲٫۲درجه( و متوسط سرعت آن  ۵73) غربی تهران

 تباد دش وزدیاز سمت دشت م یمی)باد کوه( و روزها برعکس نس وزدیم نییتوچال از کوه به پا مینس

 (.۳۱۳۲تهران، یهوشناس تی)سااست
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 تهران دما. 4-7-7-7

درجه در تابستان و در زمستان به  6/۵۵به  نیانگیم نیاست ا گرادیدرجه سانت ۳7تهران  یدما نیانگیم

 ریز گرادیدرجه سانت ۱/۳۳درجه در تابستان و  ۳۳رسد. حداکثرحداقل دما  یم گرادیدرجه سانت ۲/۳۳

 صفر در زمستان است.

 

 آب و هوای تهران

 سـال دسامبر نوامبر اکتبـر سپتامبر آگوست ژوئیـه ژوئـن مـــــه آوريل مارس فوريه ژانويه 

 ترينگرم

C° 

97 79 75 30 36 40 47 40 37 39 75 79 47 

 هاترينگرممیانگین

C° 

5 9 93 79 76 33 36 35 39 73 95 9 79 

 هاترينسردمیانگین

C° 

-9 9 5 97 96 77 75 74 79 94 7 7 97 

 سردترين

C° 

-97 -9 -7 9 3 90 95 97 99 3 -3 -7 -97 

 بارش

mm 

43 39 39 33 95 3 7 7 3 90 75 30 747 

 تهران باد های. 4-7-7-3

 یکیعوارض آن، ارتباط نزد یکل ?و چهره ییایجغراف تیاستان تهران با موقع یوزش بادها یچگونگ

با جهت  اناتیجر نیا یاست. امتداد عموم یغرب یاستان تابع بادها نیهوا در ا یعموم اناتیدارد؛ جر

سرعت  کاهشبه صورت  شتریکوهها ب نیا ریسبب تأث نیاست و به هم یمواز باًیالبرز تقر یکوهها یکل

ارتفاعات شرق  یجنوب یهادامنه یشروی. پگرددیظاهر م یجنوب یهاهیها و کوهپامتوسط باد در دره

مانند  یجنوب یدشتها یاز قسمتها یبرخ یبه سو اناتیجر نیا یسطح یکرج سبب انحراف وزشها

. گاه سرعت وزش باد در تهران آوردیم دینقاط پد نیسرعت باد را در ا ینسب شیو افزا شودیم اریشهر

 .کمتر است اریسرعت وزش باد بس نیانگیرسد. اما م یم زیدر ساعت ن لومتریک 73به 

 (9315تهران، یهوشناس تيمختلف سال )سا یتهران در ماه ها یآب و هوا  9-4 جدول
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 آب و هوای تهران. 4-7-7-4

دارد.  یتهران نقش موثر میو دشت قرار دارد. سه عامل در اقل یتهران در حد فاصل منطقه کوهستان

 است. و وسعت استان یمرطوب غرب یرشته کوه البرز، بادها

است . در شمال تهران، آب و هوا معتدل و تهران را معتدل کرده یدر واقع رشته کوه البرز آب و هوا

است . فصل سرد از  ادیخشک است . بارش معموالً در زمستانها ز مهیو در نقاط کم ارتفاع ن یکوهستان

چهار ماه  ایسه  د. فصول سر گرددیزودتر آغاز م یکم یاما در نقاط کوهستان شود،یماه آذر شروع م

هوا با سرعت  نیو در اواخر فرورد شودیرفته کاسته مهوا رفته ی. در اسفند ماه از سرما کشدیطول م

 و یریکو یاستان تهران در نواح میخرداد هوا نسبتاً گرم است .اقل لیو در اوا شودیگرم م یشتریب

مرتفع سرد همراه با  یواحمرطوب و در ن مهیسرد و ن یکوهیپا یجنوب گرم و خشک، در نواح

درجه و  ۱3تا  ۵۱متوسط  یبادما وریسال در مرداد و شهر یهاماه نیتراست. گرم یطوالن یهازمستان

زمستان شهر تهران در  یاست. دماگراد گزارش شده یدرجه سانت کی یماه بادما یماه سال د نیسردتر

 نیشتریمعتدل است. ب زیدر تابستان ن راناتیمعتدل و در تابستان گرم است. بخش شمال تهران و شم

 .دهدیم یرو زمستانیبارش ساالنه در ماهها

از شمال تهران که تحت  ریتهران متأثر از کوهستان در شمال و دشت در جنوب است. غ یآب و هوا

شهر کال گرم و خشک  هیبق یعتدل و مرطوب است، آب و هوام یآن تا حد یکوهستان آب و هوا ریتأث

 یاطلس و یاترانهیمرطوب مد یشهر بادها نیمنبع بارش در ا نیترسرد است. مهم یها اندکو در زمستان

از  یاریاز نفوذ بس یبه نحو موثر ی. رشته کوه البرز همجون سدوزندیهستند که از سمت غرب م

 یتر و از سوسو خشک کیشهر از از  یاست که هواباعث شده جهیدر نت کندیم یریهوا جلوگ یهاتوده

 (.۳۱۳۲تهران، یهوشناس تی)سا برخوردار باشد یاز آرامش نسب گرید
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 یطیمح ستيز تیفیک. 4-7-7-5

در بخش  شتریهوا که ب یشود. آلودگ یرا شامل م یصوت یهوا و آلودگ یآلودگ یعامل شاخص ها نیا

 نیشتریب ۳که در منطقه  یصوت یبا آلودگ یشهر متمرکز است، وقت یجنوب و جنوب شرق ،یمرکز یها

 ازاتیامت نیباالترکشد.  یم ریدر تهران را به تصو یطیمح ستیز یاز آلودگ یشود، نمود یم قیاست، تلف

 یو شرق و نواح یشمال غرب یشهر است. بخش ها یمربوط به بخش شمال یطیمح ستیدر عامل ز

لحاظ  به یمناسب تیوضع یمناطق شهر، دارا ریبا سا سهیدر مقا زیشهر تهران ن یجنوب شرق یا هیحاش

 دهیشهر تهران د یو مرکز غرب یمرکز یدر بخش ها ازاتیامت نیتر نییپاباشند.  یم یطیمح ستیز

 تیوضع یشمال، غرب و شرق شهر تهران دارا یا هیحاش یشمال و بخش ها یشود. به طور کل یم

در شهر تهران مربوط به مرکز  یطیمح ستیز طیشرا نیبوده و  نامناسب تر یطیمح ستیمناسب ز

 باشد. یم رآبادفرودگاه مه تیشهر با محور یغرب

 در بلوار کشاورز داليل انتخاب سايت طراحی. 4-3

توان معادل خیابان چهارباغ در اصفهان دانست. اگرچه به لحاظ قدمت بسیار بلوار کشاورز تهران را می

تر از چهارباغ است و لیکن در زیبایی و طراوت و ایجاد حس نشاط و سر زندگی چیزی کمتر از جوان

چهارباغ اصفهان ندارد. این محور که خط واصل بین دو خیابان مهم در شهر تهران است یعنی خیابان 

وتی ی متفاابنیهها و ولیعصر و خیابان کارگر، به تدریج و از اوایل دهه چهل شمسی شاهد ظهور ساختمان

های مسکونی و حتی ی دو سوی خود بود. اماکنی چون بانک، بیمارستان، هتل، سینما، برجدر حاشیه

های اطراف ای که آرام آرام زمینساختمان وزارت کشاورزی و چندین سازمان و نهاد دولتی دیگر به گونه

)پارک الله( در مجاورت این محور قرار های تهران نیز ترنی پارکبلوار ساخته شدند و حتی یکی از مهم

های موجود در این بلوار خالء یک فضای مذهبی و در این دارد. مع الوصف با وجو گوناگونی ساختمان

های گذشته نیز هیچ طرحی برای ساخت مسجد در جا یعنی مسجد بسیار مشهود است و در طی سال

ر صورت وجود زمین و سایت مناسبی در این این معبر اجرا نشده است. براین اساس تصمیم گرفتم د
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ر کشاورز، چندین سایت خالی وامحور موضوع پایان نامه که طرح مسجد بود را در آن بررسی کنم. در بل

ای ای، ناحیهو بعضاً خاکبرداری شده وجود دارد که با توجه به ابعاد مورد نیاز برای طرح یک مسجد محله

یک زمین خالی حد فاصل خیابان سعید و شهید شوریده در ضلع ای تصمیم گرفتم در و حتی منطقه

)هتل اسپیناس(، طرح مسجد را ارائه دهم. در انتخاب سایت،    شمالی بلوار و مقابل ساختمان یک هتل

ها و خصوصاً دسترسی به محل ساختمان مسجد بسیار مهم بود که خوشبختانه سایت مذکور همسایگی

های فرعی و اصلی محصور شده که این امر هم دسترسی به با خیابان از هر چهار جبهه آزاد است و

د. دههای متعددی را فرا روی قرار میها و گزینهکند و هر در طرح کالبدی بنا انتخابسایت را میسر می

ساخت و طراحی در این محور )بلوار کشاورز( فارغ از آنکه کاربری بنا چیست از حیث آنکه عمدتاً بناهای 

باشند حائز اهمیت است در این بین بنای در مسجد ه شده در این بلوار، معاصر و بعضاً مدرن میساخت

ی معاصر این محور با باشد، بهتر است که ضمن حفظ روحیهکه خود دارای جایگاه و شأن خاصی می

ز ته برداری ااسالمی به دور از هر گونه تقلید و مونتاژ از گذشته و یا گر –رعایت اصول معماری ایرانی 

 آثار غربی که نامأنوس با روح معماری ایران است باشد. 

 

 تحلیل سايت گرافیكی )نگارنده(  9-4 شكل
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 بلوار کشاورز و پیاده رو بلوار کشاورز )نگارنده(  7-4 شكل

 جمع بندی فصل. 4-4

تهران به تنهایی توانسته به مواردی  6در این فصل با توجه به بررسی اقلیمی محدوده تهران و منطقه 

همچون جهت باد و جهت تابش نور مناسب برای بهره برداری از انرژی طبیعی برای ساخت این بنا و 

رسیده که در طراحی بسیار موثر خواهد بود. همچنین با  تامین انرژی گرمایشی و غیره از انرژی طبیعی

نوان تحلیل یا انالیز سایت محسوب میگردد توانسته به بررسی مجاورت ها، دسترسی ها و ..... که به ع

معیارهایی برای طراحی رسیده که باید درطراحی به آ ها توجه ویژه داشته و بر اساس تحلیل و آنالیز 

توان به آن پرداخت.می ۲سایت طراحی کرده که در روند طراحی در فصل 
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  پنجمفصل 

 نتیجه گیری 
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 مقدمه. 5-9

 یمعمار یکردن روند طراح یط یخاص خود، برا یهر کدام روش یمعماران حرفه ا ایدر سراسر دن

شود. سال  یراتییدستخوش تغ دیروش ممکن است در خصوص هر پروژه و هر موضوع جد نیدارند، که ا

 یطراح یابرگذارد تا بتوانند  یآنها م اریرا در اخت یاتیمختلف تجرب یبا پروژه ها یریها تجربه کار و درگ

معمار تازه کار و  کی انیم نیمتنوع و مخصوص به خود داشته باشد. اما در ا یراه ها یاثر معمار کی

ا در ! قطعرد؟یبگ شیپروژه را پ یشروع کند تا بتواند روند طراح دیاز کجا با یمعمار یدانشجو کی ای

طراح تازه کار بتواند به  کیمک خواهد کرد تا از آن ک یرویمشخص و پ یراه شناخت مراحل یابتدا

ر عمل کند. اگ یمعمار حرفه ا کیمانند  اریبس یجوانب مختلف کار آشنا شود و پس از کسب تجربه ها

 یاه دهیاز پد یاریبس یکند، ول یکمک م یروند طراح نیها به ما در انتخاب بهتر نهیگز یابیچه ارز

ها در کنار هم )در طرح خود( داشته  دهیدادن ا یدر جا یکه طراح سع ردیگ یشکل م یمناسب، زمان

شود.  یم یطراح رهها دوبا بیاز ترک یاربسی ٬شود یطرح کار م یاجزا یتمام یکه بر رو یباشد. هنگام

ه . طراح بردیآن انجام گ یبر رو یممکن است اصالحات زیطرح، ن یانیو پا یلیتکم یدر مرحله  یحت

 اهدگیها در ابعاد، شکل و د ساسکی تیکند و در نها یطرح خود کنکاش م یدر تمام قسمت ها دیتأک

اکتشاف شامل دو بخش ابداع  ندیطراح فرا ایمعمار  ی. برارندیگ یقرار م یتر ژهیو تیدر موقع یطراح

. پروژه است یبرا یاصل ی دهیا یاکتشاف، در جستجو ی هیکانسپت است. ابداع در پا یریو شکل گ

 دیت که بااس یبه عبارت تحت اللفظ ای کیگراف کیاکتشاف به  یکانسپت، برگرداننده  یریشکل گ

 کند. صمشخ ریمس کیکامل پروژه  یتوسعه  یبرا
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 رويكرد کلی. 5-7

باشد که ورود به آن از بخش شمال غربی و از طریق متر می ۱3در  ۱3ی شبستان یک مربع هندسه

باشد. در طرح این مجموعه نگاه به عنوان مفصل تعبیه شده است میسر میای که در این بخش  هشتی

های باز و نیمه باز شده است به شکلی که ورودی اصلی مجموعه از ضلع مقابل ای به بحث عرصهویژه

گیرد و از سطح خیابان با پلکانی نمازگزار ابتدا به حیاط )گودال باغچه( قبله و روی محور قبله صورت می

شود و سپس از طریق یک داالن نیمه ساز به وضوخانه دسترسی پیدا کرده و بعد از طی پلکانی میوارد 

ی عملکردها شده و بعد از عبور که در داخل ساختمان تعبیه شده است ابتدا وارد هشتی تقسیم کننده

ه ست کشود و این همان رعایت سلسله مراتب ورود ااز فضای کفشکن در نهایت وارد فضای اصلی می

آنکه نمازگزار را از حیث در بسیاری از مساجد معاصر شهر تهران به دست فراموشی سپرده شده و بی

کند. در این ترین فضا میروحی و جسمی جهت حضور در شبستان آماده کند به یکباره وارد اصلی

هایی در تابیمجموعه همچنین در راستای احیای فضای نیمه باز که در گذشته در قالب رواق و یا مه

شده است، در سطح همکف و بخش شرقی سایت تعدادی مدول پیش های زمین مساجد تعبیه میکناره

باشند. در ساخته، شفاف و سبک جانمایی شده که به جهت خواندن نماز در فضای باز طرح شده می

ست که به جهت ای قرار گرفته اطرح فضای باز نیز همانطور که ذکر شد در بدو ورودی گودال باغچه

ی جنوب غرب آمفی تلطیف فضا حوضی نیز در میان آن جای دارد. و در بخش جنوبی سایت در گوشه

های آئینی مانند تعزیه طراحی شده است و تئاتری روباز تعبیه شده است که به جهت برگزاری نمایش

ان، حس دعوت کنندگی ای را فراهم آورده تا ضمن فاصله گرفتنِ بنای شبستان از مجاورتن خیابعرصه

را افزایش دهد. همچنین در نظر بوده است تا به جهت آزاد ساختن سطح همکف و هم تراز خیابان هم 

به جهت افزایش مساحت بخش باز و نیمه باز و هم از نظر بهتر دیده شدن ساختمان شبستان از 

ا ههایی از کاربریشی کشورمان بخهای اطراف و شاخص شدن مسجد، همانند معماری گذشتهدسترسی

 هایی چون سالن اجتماعات،را به داخل زمین برده و فضاهای زیرزمینی ایجاد کنیم، به این منظور کاربری

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



۳۵ 

 

کتابخانه، فروشگاه کتاب، بخشی از ساختمان اداری و همچنین وضوخانه و سرویس بهداشتی برادران و 

اند. به منظور پویایی مجموعه ارتباط نیز برخی فضاهای دسترسی در بخش زیرین سایت قرار گرفته

 شود با گذر از آن بهبخش شمالی و جنوبی سایت از طریق یک زیرگذر از فضای شبستان تأمین می

 سایر کاربری نیز دسترسی پیدا خواهیم کرد. 

 محراب. 5-7-9

محراب یک فضای مستقل نیست، یک نشانه و یک جهت است. به مفهوم یکی بودن هدف و یکی بودن 

رغم واحد بودن مکانش ها، در هر کجا که باشند و هر که باشند، تجلی این مفهوم علیسیر تعالی انسان

ی بعید است، و نمود مادی و حضوری ندارد باعث شده است هندسه ی کعبه که در فاصلهیعنی خانه

آزادی به  همکف از تمرکز حول یک نقطه محدود رها شده و حول محورهای عمود بر هم با سرزندگی و

های فضایی و تقدس هم نوای مجموع هر طرف که ضرورت یابد گسترش گیرد و بر استقالل هسته

فضاهای شبستان بیفزاید. شبستان در ضلع مقابل قبله دارای عنصر شاخصی است که ترکیب محراب و 

 کند. این عنصری سفید غالب بر مجموعه خودنمایی میای رنگ که در زمینهای فیروزهمناره است. مناره

ند کی شبستان نقش محراب را ایفا میشود در تالقی با جدارهدر بخش پائین خود با آب هم نشین می

متری رسیده و به عنوان مناره، فضایی برای پخش  ۵۳و در ادامه با امتداد به سمت آسمان تا ارتفاع 

 کند. اذان را مهیا می

مناره قرار دارد و این عنصر از آب برآورده و تا آسمان به آب که نشان از پاکی و طهارت است در پای 

هم به جهت ارتفاع و هم از حیث نوع مصالح و تغییر بافت و رنگ  "مناره –محراب "آید. عنصر فراز می

های اطراف همانند میل ها و دسترسیشود که از سایر ساختمانبه عنوان شاخص مجموعه محسوب می

باشد. این جزء از کالبد در بخش میانی خود و جایی که با ص جهت قبله میراهنما، نمادی برای تشخی

دهد و وارد فضای کند واجد یک بازشو است که نور را از خود عبور میی شبستان تالقی پیدا میجداره

 . کندداخل می
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 شبستان. 5-7-7

بخش جنوبی سایت  متر است که در ۱3در  ۱3ترین ساختمان مجموعه مربعی شبستان به عنوان اصلی

ی جنوب غربی چرخیده است. نمای درجه ۱۳واقع شده و حجم آن در جهت محور قبله و در این جا 

ی ی پاسوزنای رنگ است که با هندسههای فیروزهخارجی آن پوشش آجر )سفید رنگ( با نواری از کاشی

 یهای بدنهقسمت به صورت نواری دورتادور حجم شبستان چرخیده است، این بخش نسبت به سایر

تر نشسته است. کلیت حجم شبستان ساده و بدون تزئینات اضافه است و ترکیب آجر خارجی کمی عقب

ی خارجی کم کرده است. داخل شبستان تنها از بخش با کاشی تا حدودی از خشکی و یکنواختی جداره

د که در سقف قرار دارنشود و نور از طریق گنبدهای بسیار کم خیزی سقف به صورت طبیعی روشن می

ی شبستان تعبیه شده است، بازشویی است که شود تنها نورگیری که روی جدارهوارد فضای داخلی می

کند که همانا اشاره به روی عنصر محراب مناره قرار دارد و نور را از جهت قبله وارد فضای شبستان می

با توجه به دسته بندی مساجد براساس «. واالرضاهلل نور السماوات »فرماید: این آیه از قرآن است که می

ی مساجد ریزی مساجد این مسجد در دستهمساحت کلی زمین موردِ طراحی، توسط سازمان برنامه

باشد که این متر مربع می ۳33گیرد که مساحت شبستان آقایان در بخش همکف ای جای میمنطقه

 ۳3۱3خش شرقی و پشت ساختمان شبستان قرار دارد تا ی روباز که در بمتراژ با در نظر گرفتن نمازخانه

 ی شبستان قرار دارد که از طریق پلکانی بانوان در نیم طبقهیابد. قسمت نمازخانهمتر مربع افزایش می

گیرد. این بخش از ساختمان شبستان ی شبستان رفت و آمد به آن صورت میغربی متصل به بدنه

 متر مربع دارد.  ۲۲3مساحتی در حدود 

شبستان در ضلع غربی )شمال غربی( خود به یک فضای هشتی گون متصل است که فضای تقسیم 

شود. این مفصل هشتی از یک سو به شبستان برادران راه دارد از بخش جنوی به پلکان محسوب می

تان جهت ی شبسی برادران را به همکف و همکف را به نیم طبقهغربی دسترسی دارد که وضوخانه

ی غربی خود به وضوخانه و سرویس بهداشتی خواهران راه کند. از جدارهی خواهران متصل مینمازخانه

های نیمه باز در بخش شرقی ها و نمازخانهی رواقدارد و در بخش شمالی مدخل ورودی از محوطه
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ت و نور اسشود. پوشش نصف این فضا شفاف سایت و همچنین دسترسی ضلع غربی سایت محسوب می

کند. این هشتی هم تراز با ساختمان شبستان در ارتفاع یک متری را از خود عبور داده وارد فضای می

ی قالب بر حجم شبستان راست گوشه و مربع است که پرکاربردترین سطح همکف قرار دارد. هندسه

ع برچهار وجه آدمی حجم مورد استفاده در طول تاریخ معماری مساجد بوده است چرا که چهار ضلع مرب

ی کعبه نیز ی فرم خالص خانهشود و حالت ایستا و سکون دارد و از سویی تداعی کنندهمنطبق می

 باشد. می

ذرد مهیا گدسترسی به بخش شمالی و جنوبی سایت از طریق زیرگذری که از فضای زیرین شبستان می

فید با کاشی است که در جهت انطباق شود. مصالح داخلی به کار رفته در شبستان سنگ تراورتن سمی

 ی خارجی طرح شده است. و هماهنگی با جداره

باشد که به جهت دسترسی به فضای داخل شبستان متر مربع می ۳۱3)مساحت این بخش در حدود 

یابد، دارای بازشوهایی هم از حیث رفت و آمد و هم برای مواقعی که جمعیت نمازگزاران افزایش می

 یابد.(شود و به داخل ساختمان راه میی شبستان متصل مین وسیله به بدنهاست که به ای

 طراحی. 5-3

شده  یگونه طراح نیکرد ا دیدر ادامه مدارک آن را مشاهده خواه مطالب رویکرد طرح،با توجه به 

 است. 

 

 اسكیس های دستی از طراحی نهايی )نگارنده(  9-5 شكل
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 سه بعدی طراحی نهايی )نگارنده(ديد پرنده از مدل  7-5 شكل

 

 مدل سه بعدی طراحی نهايی )نگارنده( 9نماهای شماره  3-5 شكل

 

 مدل سه بعدی طراحی نهايی )نگارنده( 7نماهای شماره  4-5 شكل

 

 نماهای از حیاط مرکزی و رودی مدل سه بعدی طراحی نهايی )نگارنده(  5-5 شكل
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 از چوقا)چوخا(.کانسپت طراحی برگرفته 5-3-9

درابتدا مردان بختیاری باالپوشی به نام قـَبا داشتند که از کنار چاک داشت و همین طور از آستینهای 

پوشید، فراخی برخوردار بود، اما بعد از منع لباس توسط رضاشاه، باال پوشی بنام چوقا که راعیت آن را می

د و شوز به دو رنگ سیاه و سفید تهیه میمتداول شد که دست باف زنان عشایر است. چوقا از پشم ب

 ند.کدارد و در تابستان، رطوبت و خنکی را حفظ میمی خاصیت ضد باران دارد؛ گرما را در زمستان نگه

های دوره هخامنشی ها را از ساختمانهایی کوتاه و بلند هستند و طرح این ستونهای چوقا، ستوننقش

تسمیه های متفاوتی رایج است. برخی می گویند که از روی مقبره دانند. در مورد خطوط چوقا وجه می

کوروش تقلید شده است. خطوط چوقا به طوری است که خط های سفید، نماد سپنتا مینو )فرشته 

نیک( از پایین به باال می آیند و خطوط سیاه، نماد انگره مینو )اهریمن( از باال به پایین می آیند و بیانگر 

وبی ها بر بدی هاست. برخی دیگر به علت استفاده از دو رنگ سفید و مشکی در آن، پیروزی نهایی خ

مقدس بودن این لباس و استفاده از آن در مراسم خاص و مذهبی را مطرح کرده اند. دو رنگ متضاد 

سفید و مشکی می تواند نماد و نمودی از حدیث مکرر خیر و شر، خوب و بد و ... باشد.عده ای هم 

نقوش هندسی روی چوقا به نقوش شاخ قوچ شباهت دارد که نشان دهنده قدرت، رهبری و معتقدند 

  .صالبت است

 

 طرح چوقا بر روی لباس های مردان بختیاری )نگارنده( 6-5 شكل
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 طرح چوقا در معماری تخت جمشید)نگارنده( 7-5 شكل

 جمع بندی نهايی. 5-4

 و اذعان کرد، سیمای سنتی مساجد که مشتمل بر اجزاءبا توجه به مطالب عنوان شده در متن باید 

باشد در طی ادوار مختلف به تدریج کیفیتی مقدس یافت نه به خاطر عناصر کالبدیِ آشنا برای افراد می

رد. کآنکه با این سبک و سیاق ساخته شده بود، بلکه به دلیل نقشی که در زندگی افراد جامعه ایفا می

ی هنر و معماری، های گوناگون به عرصههای فکری و ورود نظریهها و شیوهبه مرور و با رواج سبک

های دیگرِ تغییراتی در عالیق و سالیق آحاد جامعه حادث شد و این تحوالت در ادامه به تمامی بخش

ای از طراحان هنر تسری پیدا کرد و روند ساخت و سازها را تحت الشعاع خود قرار داد. در این بین عده

های گذشته معماری، درصدد ایجاد بناهایی با سیمای سنتی و بعضاً تکرار آثار ان با توسل به شیوههمچن

پیشینیان بودند، که در این حالت تقلید و مونتاژ جای نوآوری و بداعت را گرفته و اثر با خصلتِ جاودانگی 

ا در پی خلق آثاری های آشنورتصمعماری ایرانی منافات دارد. همچنین برخی دیگر با حذف کامل 

باشند که این روش اگرچه بدیع و نوآورانه است ولیکن به جهت متفاوت با آنچه در گذشته بوده است می

، برای افراد تا حد زیادی نامأنوس و نامطلوب جلوه شناخته شدهتحول ناگهانی در اجزاء و عناصر کالبدیِ 

و معماران آن است که تغییر به ماهو تغییر را  کند. در حقیقت اِشکال وارد به این دسته از طراحانمی

ای داشته باشد. گروه سوم آن بخش از طراحانی واجد اصالت دانسته بدون آنکه الزاماً هیچ ارزش افزوده

باشند که ضمن حذف عناصر کالبدیِ آشنا همانند گنبد و مناره، به دنبال ایجاد زبانی نو با تغییر در می

ها اگرچه بدیع و نوآور است ولیکن به علت رعایت اصول و مبانی که طرح آن های گذشته هستنداِلمان

کند. در نهایت باید اسالمی برای افراد قابل درک است و با مخاطب ارتباط برقرار می _معماری ایرانی 
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بیان کرد اجزاء کالبدی مساجد، عناصر قدسی نیستند که نتوان در آنها تغییر ایجاد کرد همچنین خصلت 

داعت و نوآوری همواره یکی از ارکان معماری ایرانی بوده است و تکرار و تقلید از معماری گذشته و ب

 های معمار و طراحمونتاژگری تاریخی با روح معماری ایران ناسازگار است و جایز نیست. بنابراین دغدغه

می از قبیل حفظ اسال _معاصر باید خلق اثری باشد که ضمن رعایت اصول و مبانی معماری ایرانی 

 ها و کلیه جزئیاتی که نیازها، سلسله مراتب دسترسی، توجه به فضای باز و نیمه باز مانند رواقحریم

روح نباشد، نیازهای عصر معاصر را ای صلب و بیی آنکه حجم، صرفاً تودهبراشود یک بنا محسوب می

ال باشد و مبنا را بر تکرار و تقلید و نیز در نظر بگیرد و درصدد خلق اثری متناسب با شرایط زمان ح

بعضاً تقدیس آثار گذشتگان معماری قرار ندهد. بدیهی است در این راستا، آفرینش یک اثر جدید همانند 

شود و قطعاً، هر نوآوری در هر عصر، الزاماً ها و خطاهایش عیان نمیمتنی است که تا نوشته نشود، خبط

ولیکن در جایی که مسیر با آگاهی و در نظر داشتن جمیع جوانب  ها نبودهمورد پذیرش تمامیِ توده

است، در نهایت هم میان مخاطبین مقبول افتاده و هم توانسته  "صراط مستقیم"انتخاب شده و اصطالحاً 

یر توانیم زما نمیبا توجه به مطالب عنوان شده باید بیان کرد که است به اثری جاودان تبدیل شود. 

 ، چراکه تکرار یکعماری سنتی هر آنچه را که هست مقدس و غیر قابل تغییر بدانیمپوشش دفاع از م

و این موضوع اساسا با روح معماری ایرانی منافات دارد. از سویی کار تبستن باب خالقیت و ابشیوه یعنی 

ایستادن در یک نقطه و عدم حرکت به جلو ، نبود روحیه ی جست جوگر و فقدان حس نوخواهی در 

ری در نهایت منجر به پیدایش رکود و تکرار می شود که هم، وجهه ی معماری ایرانی را خدشه دار معما

می کند وهم به جای یافتن راه حل های جدید ومتناسب با نیازهای جامعه ی معاصر ، معماری را درحد 

گ ایرانی را کم رن تقلید و مونتاژ از آثار پیشینیان تنزل داده و آرام آرام خصلت بی زمان بودنِ معماری

می کند. براین اساس اگر بخواهیم در دنیای امروز همانند گذشته حرفی برای گفتن در معماری داشته 

باشیم باید حرکت کنیم و بخواهیم تا نو شویم و این نوخواهی توام با رویارویی با چالش های زیادی 

هایش عیان نمی شود. حس حرکت خواهد بود و همانند متنی است که تا نوشته نشود خبط ها و خطا

به جلو و تالش برای به روز شدن ومعاصرسازی اگرچه  ممکن است با اشتباهاتی همراه می باشد ولیکن 
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ارزشمندتر از تکرار و پناه گرفتن زیر سایه دستاوردهای گذشتگانِ معماری کشورمان است . درآخر باید 

ست که ضمن ارائه ی طرح هایی متناسب با نیازهای اظهار داشت که مسئولیت خطیر معمارانِ امروز آن ا

 ایرانی"جامعه ی نوخواه و لحاظ کردن خصلت های  دنیای معاصر از پایبندی به اصول و موازین معماری

 نیز غفلت نکرده و حق هنر و معماری ایرانی را به درستی ادا کنند . "اسالمی_
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 احكام فقهی مسجد پیوست الف(

هایی دارند. مسجد نیز به عنوان های خود دستورها و توصیهمعابد و پرستشگاهبیشتر ادیان در مورد 

ها و احکام نورانی الهی ای از این توصیهی خدا، میعادگاه مؤمنین و معبد مسلمانان نیز مشمول پارهخانه

است. بخشی از این دستورها که از منابع وحی )قرآن و سنت( توسط مراجع عظام و مجتهدین جامع 

ی کمّ و کیف معماری و ساختمان مسجد شرایط استنباط گردیده به صورت حکم فقهی تعیین کنندهال

باشد. اگر این احکام توسط معماران و شهرسازان نادیده گرفته شوند، آثار سوء آن بر ساختمان مسجد می

ه دیوار مسجد ماندگار خواهد بود. در معماری علی رغم تأکید احکام بر سادگی و دوری از تجمالت، گا

شود، یا ضوابط اتصال صحیح صفوف در فضای مسجد چه در سطح همچون بوم نقاشی، نگارگری می

ی صحیح و کاربری ی استفادهگیرد. نحوهعنایتی قرار میدار و چه در اختالف ارتفاع مورد بیشیب

ه ی جنبی مثل نوارخانفضاهای گوناگون مسجد )وضوخانه، تأسیسات و کتابخانه و...( و الحاق عملکردهای

یا دفتر صندوق قرض الحسنه و... بدون توجه به احکام فقهی مسجد میسر نیست. از لحاظ فن ساختمان، 

 سازی و در مقیاس مرمت، کیفیتکیفیت تأسیسات )آب و فاضالب( برای تطهیر، نوع مصالح برای کف

ناصر قابل تأمل است. از نظر مدیریت تخریب، توسعه و بازسازی بنای مساجد و استفاده از نوع مصالح و ع

های عمرانی و مدیریتی توسط احکام به صورت دقیق ی پیشبرد فعالیتو نگهداری، اصل تولیت و نحوه

 و متقن مطرح شده است. 

 شود: اینک به برخی از این احکام اشاره می

 (. ۳۱، م ۳لوسیله ساختن مسجد از مستحبات مؤکد است و اجر بزرگ و ثواب عظیمی دارد )تحریرا -۳

ی در شرع مقدس اسالم بسیار سفارش شده است که نماز را در مسجد بخوانند و بهتر از همه -۵

مسجدها، مسجدالحرام است و بعد از آن مسجد پیامبر )ص( و بعد مسجد کوفه و بعد از آن مسجد جامع 

اد به احکام مراجع یک مسأله هر شهر و بعد از آن مسجد محله و بعد از مسجد محله، مسجد بازار )استن

 (. 6م  -۳6، فی مکان المصلی، ص ۳العروه الوثقی، ج  – ۱۳۱
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تعطیل گذاشتن مسجد مکروه است و در حدیث آمده است که مسجد یکی از سه شاکی است که  -۱

کسی که به مسجدی از »برند و در حدیث دیگر آمده است: روز قیامت به خداوند عز و جل شکایت می

باشد و از او ده دارد تا به منزل برگردد ده حسنه میدا برود برای او در برابر هر قدمی که برمیمساجد خ

 (. ۳7، م ۳)استناد به احکام تحریرالوسیله « شودشود و ده درجه ترفیع میسیئه محو می

 اًخواندن نماز در مساجد، مستحب است بلکه بدون عذر مانند باران در مسجد حاضر نشدن مخصوص -۳

ی مسجد نماز نیست مگر برای همسایه»ی مسجد مکروه است حتی در حدیث آمده است برای همسایه

 (. ۳6، م ۳)استناد به احکام تحریرالوسیله « در مسجد

ی آن در خانه است حتی اگر نمازگزار در خانه تمرکز حواس اقامه نماز در مسجد بهتر از اقامه -۲

 (. ۳76، س ۳حکام استفتائات بیشتری داشته باشد )استناد به ا

 احكام معماری مسجد  پیوست ب(

 ( ساختمان 9-ب

طراحی و ساخت مسجد و تزئینات آن به سبک غربی و بیگانه که یادآور معماری غیر مذهبی یا ضد  -۳

مذهبی باشد اگر سبب ترویج فرهنگ بیگانه باشد، حرام است )استناد به احکام استفتائات دفتر مقام 

 (. ۵۳ – ۵3رهبری، س 

ا همعناست که تزئیناتی که کاخ طرح مسجد باید ساده باشد و سادگی طرح ساختمان مسجد به این -۵

شود در مسجد جایز نیست و به کاربرده نشود )استناد ها زینت میهای قدرتمندان مادی به آنو خانه

 (. ۵۲به احکام استفتائات دفتر مقام رهبری، س 

اگر صحن )حیاط( مسجد جزو وقف مسجد باشد، درست کردن باغچه، کاشتن درخت و احداث  -۱

جد جایز نیست ولی اگر جزء مسجد قرار داده نشده باشد، با رعایت مصلحت مانعی حوض در صحن مس

 (. ۱۳س  – ۵۱ندارد )استناد به احکام استفتائات دفتر مقام رهبری، س 

ی بلند و دیوار مرتفع شبستان مسجد مانعی ندارد منتهی افراد و مکلفین باید رعایت ساختن مناره -۳

 (. ۵۵د به احکام استفتائات دفتر مقام رهبری، س حدود شرعی را بنمایند )استنا
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، احکام ۳ساختن کنگره و بالکن برای دیوار مسجد، مکروه است )استناد به احکام العروه الوثقی، ج  -۲

 ( 633مسجد، ص 

پایین بودن مستراح مسجد برای جلوگیری از سرایت نم و رطوبت به اطراف مانع ندارد )استناد به  -6

 وقف(  ۱6، س ۵ات احکام استفتائ

ی مسجد را بیرون مسجد در کنار در ]ورودی[ آن بسازند )استناد به مستحب است طهارت خانه -7

 (. ۳۳۳۳احکام توضیح المسائل، م 

قطعه زمینی که برای مسجد وقف شده و در قسمتی از آن نماز خوانده شده، در محلی که به عنوان  -۱

ی ساختمان ری که معمار و مهندس صالح بدانند و با نقشهمسجد نماز در آن خوانده نشده، هر طو

 ۳۳3، ص ۳مخالف نباشد، ساختن توالت و دستشویی مانعی ندارد )استناد به احکام مجمع المسائل، ج 

 ، آیت اله گلپایگانی(. ۲۵س  –

گود کردن زمین مسجد و ایجاد موتورخانه شوفاژ برای مسجد مانعی ندارد )استناد به احکام  -۳

 (. ۱6ستفتائات، م س ا

ی نماز در زمستان و تابستان جایی که احتیاج به سقف مسقف کردن حیاط مسجد جهت اقامه -۳3

 (. ۳37، مراجع یک م ۱7، س ۵دارد مانعی ندارد )استناد به احکام استفتائات 

 ( تزئینات 7-ب

انع است، و تزیین مسجد با تزئین مساجد با آیات قرآن و روایات و یا اسماء جالله و معصومین بالم -۳

نقوش )گیاهی و حیوانی( مکروه است مخصوصاً نقوش حیوانی بلکه احوام لزوم ترک نقوش حیوانی است. 

 – ۵7ولی با خطوط صاف و هندسی بالمانع است )استناد به احکام استفتائات دفتر مقام رهبری، س 

 (. ۱7س  – ۱6س 

های منقوش با تصویرهای جانوران و یا گیاهان در کف مسجد خالی از کراهت نیست. استفاده از فرش -۵

 (. ۳3)استناد به احکام استفتائات دفتر مقام رهبری، س 
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بنابر احتیاط واجب مسجد را به طال نباید زینت نمایند و همچنین نباید صورت چیزهایی که مثل  -۱

قاشی چیزهایی که روح ندارد، مثل گل و بوته مکروه انسان و حیوان روح دارد در مسجد نقش کنند. ن

 ( ۳3۱، م ۳است )استناد به احکام مراجع 

 ( عملكرد 3-ب

ها و تمام کارهایی که مناسب شأن و حیثیت مسجد باد اعم از برپایی مراسم عزاداری ی فعالیتکلیه -۳

زنی، کالس معارف، سخنرانی و میزگرد سیاسی در صورتیکه مزاحم نمازگزاران نشود مانعی ندارد. و سینه

و در صورت عدم رعایت شئونات اسالمی الزم است امر به معروف و نهی از منکر شود )استناد به احکام 

 (. ۱۱س  – ۱3 – ۵۳س  – ۵۱استفتائات دفتر مقام رهبری، س 

ی حیاط مسجد به جهت اینکه حیاط غالباً مسجد لباس در محوطهپختن غذا و شستن رخت و  -۵

 (. ۳۱نیست بالمانع است )استناد به احکام استفتائات دفتر مقام رهبری، س 

ساختن اتاقی برای کتابخانه یا بسیج یا نوارخانه یا کامپیوتر یا... )در مکان مسجد( اگر وقف مسجد  -۱

ال ندارد در غیر این صورت عمل مزبور جایز نبوده و کسی نبوده و تغییر وقف محسوب نشده است اشک

 (. ۳۲، س ۳که پولی در آن ساختمان صرف کرده ضامن است )استناد به احکام استفتائات 

اگر مسجد را برای روضه خوانی چادر بزنند و فرش کنند و سیاهی بکوبند و اسباب چای در آن ببرند،  -۳

نرساند و مانع نماز خواندن نشود اشکال ندارد )استناد به احکام  در صورتی که این کارها به مسجد ضرر

 (. ۳37، م ۳مراجع 

 (. ۳۲۵۱کراهت دارد نماز عید را زیر سقف بخوانند )استناد به احکام مراجع یک، م  -۲

اعتکاف باید در مسجد جامع باشد و منظور از مسجد جامع مسجدی است که قشرهای مختلف شهر  -6

کنند )استناد ند، برخالف مسجد محل و مسجد بازار که قشر خاصی در آن شرکت میدر آن شرکت دار

ج  –اجوبه االستفتائات  – ۳3۳ص  – ۳۲۱، ص ۳جامع المسائل ج.  -« اعتکاف»به احکام مراجع دو 

 (. ۳۳۵س  – ۳۵۵، ص ۳
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نماز در هایی که جزء مسجد نیست های مسجد یکسان است و اما قسمت. ثواب نماز در تمام قسمت7

های بعدی ها ثواب نماز در مسجد را ندارد و در خصوص نماز جماعت، ثواب صف اول بیش از صفآن

 (. ۲۵است. )استناد به احکام استفتائات دفتر مقام رهبری، س 

برای مسجد، جایگاه شرعی خاصی است و چنانچه پخش موسیقی در مسجد مناسب جایگاه و احترام  -۱

، ۳حتی اگر موسیقی غیر مطرب باشد )استناد به احکام اجوب االستفتائات ج  مسجد نباشد حرام است،

 (. ۳۳3س  – ۳۵۵ص 

توان برای توجیه فکری، فرهنگی و اعتقادی و دروس نظامی استفاده کرد، از صحن و ایوان مسجد می -۳

مام منتهی این امور تابع کیفیت وقف صحن و ایوان مسجد است و در این خصوص الزم است نظر ا

ها امری است مطلوب شود که این نوع فعالیتجماعت و هیئت امنای مسجد را جویا شوید، یادآوری می

 (. ۳3۲، س ۳و پسندیده )استناد به احکام اجوبه االستفتائات ج 

های سینمایی که از سوی وزارت ارشاد اسالمی مجوز دارد در مسجد برای کسانی که نمایش فیلم -۳3

کنند جایز نیست، ولی نمایش فیلم در وقت نیاز با هماهنگی امام جماعت کت میدر جلسات قرآن شر

 (. ۳3۳س  – ۳۵۵، ص ۳مسجد مانعی ندارد )استناد به احکام اجوبه االستفتائات ج 

 ( اتصال صفوف 4-ب

ها که امام را اگر امام داخل محراب باشد چه در گودی باشد و چه در همسطح، در صف اول، آن -۳

ند مشاهده کنند نماز جماعتشان صحیح است و مأمومینی که در طرف راست یا چپ محراب توانمی

 توانندامکان دیدن امام را ندارند نمازشان صحیح نیست و همچنین نماز کسانی که در صف دوم نمی

هیچ یک از افراد صف جلوشان را مشاهده کنند همچنین سایر صفوف نمازشان صحیح نیست )استناد 

 (. ۲7ص  – ۳6استفتائات دفتر مقام رهبری، س  به احکام

اگر بین دو نمازگزار ستونی حائل باشد اگر ستون در صف اول باشد و مانع از دیدن باشد به اتصال  -۵

های بعدی با فرض اتصال به صف جلو حائل طرف راست و چپ مضر زند ولی در صفصف ضرر می
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 ۳۳۲ – ۳۳۳استفتائات یک، س  – 6۵ – ۲6رهبری، س نیست )استناد به احکام استفتائات دفتر مقام 

– ۳۳6 .) 

برای حفظ اتصال بین دو صف هر چیزی که در تمام حاالت نماز و یا بعضی حاالت مثل رکوع یا  -۱

های حال جلوس مانع باشد، مانع اتصال خواهد بود. و اگر مانع به صورت شبکه باشد و چنانچه سوراخ

شبکه بزرگ باشد به طوری که در نظر عرف صدق حائل نکند ضرر ندارد )استناد به احکام استفتائات 

 (. 6۳ – 63 – ۲۳دفتر مقام رهبری، س 

اگر در شبستانی مرد و زنی بخواهند نماز بگذارند، جلوتر بودن مرد بر زن شرط صحیح نیست البته  -۳

رد باشد نماز آن کسی که دیرتر شروع کرده کراهت دارد و اگر زن جلوتر از مرد بایستد و یا مساوی با م

تر بایستد کراهت مرتفع با هم شروع کرده باشند نماز هر دو کراهت دارد و چنانچه زن مقدار کمی عقب

تر از محل ایستادن مرد باشد. مگر در صورتی ی زن عقبشود البته احتیاط آن است که محل سجدهمی

ثل پرده باشد. اگر هم ردیف هم باشند نمازشان صحیح است )استناد به احکام که بین آنها حائلی م

 (. ۱۱۱- ۱۱6ی مراج مسأله – 7۱استفتائات یک، س  – 6۲استفتائات دفتر مقام رهبری، س 

ای نیست واجب نیست واجد نیست و حائلی مثل پرده بین زن و مرد نمازگزار در صورتی که مفسده -۲

استفتائات  – 66کند )استناد به احکام استفتائات دفتر مقام رهبری، س فایت میرعایت حداقل فاصله ک

 (. 7۱یک، س 

ایستند ای در جایی میشوند عدههای جماعت طویل میدر وسط مسجد حوضی است که وقتی صف -6

ها حوض آب است اینگونه اتصال کافی است، که از طرف راست یا چپ متصل هستند ولی پیش روی آن

 (. ۳۳6 – ۳۳۲ – ۳۳۳ – ۳۳۵ماز صحیح است )استناد به احکام استفتائات یک، س و ن

ی در یک صف جماعت به واسطه مانعی )تیزی دیوار( نمازگزار شخص پهلوی خود را )که به واسطه -7

ت بینند )فرد سمبیند، ولی در حال قیام و قعود یکدیگر را میاو اتصال دارد( در حال رکوع و سجود نمی

از جلو اتصال دارد ولی سمت راستی از جلو اتصال ندارد( نماز جماعت سمت راستی و دیگران که چپ 
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ی او متصل هستند حتی اگر از صف متقدم یک نفر را در بعضی حاالت ببیند صحیح است به واسطه

 (. ۳۳۱)استناد به احکام استفتائات یک، س 

ای از مأمومین هم در محل باالیی ایستاده و دهامام جماعت در محراب و جای پایینی ایستاده و ع -۱

های عقب یا در طرفین اقتدا کنندگان مزبور، در جایی که سطح ای دیگر نیز در صفاند و عدهاقتدا کرده

ها به امام ی آناند ولی مکان ایشان از مکان کسانی که به واسطهآن مساوی با محراب است ایستاده

های عقب و طرفین با فرض صدق وحدت مکان و اجتماع، ، اقتدای صفتر استشوند، پایینمتصل می

 (. ۳۳۳اشکال ندارد )استناد به احکام استفتائات یک، س 

از سطح مکان  –هر قدر نسبت به هم اختالف ارتفاع داشته باشند  –اگر محل ایستادن نمازگزاران  -۳

ی این زمان، های چند طبقهل ساختمانتر نباشند، نماز بالمانع است ولی اگر مثامام جماعت پایین

طبقات از نظر دید نسبت به هم اشراف نداشته باشند جماعت اشکال دارد در ضمن مکان امام اگر مقدار 

 (. ۳۳۳6 – ۳۳۳۲م  ۳مراجع  – ۳۳۳، س ۳خیلی بلندتر باشد اشکال ندارد )استناد به احکام استفتائات 

مسجد برسد و یک یا چند صف در خارج مسجد تشکیل  های نماز جماعت، مثالً به دراگر صف -۳3

شود، به طوری که مثالً یک نفر از افراد صف، در مقابل در و بقیه دو طرف در )مثالً پشت دیوار( بایستند 

اند و بین آنان و صف جلو حائل )مثالً دیوار مسجد( و بنابر احتیاط، نماز کسانی که دو طرف در ایستاده

ت بلکه بطالت نماز آنان خالی از قوت نیست و همچنین نماز کسانی که دو طرف وجود دارد، باطل اس

ای هاند و بین آنان و امام حائل وجود دارد، باطل است ولی نماز صفمحرابی که داخل دیوار است، ایستاده

 (. ۳۳۳۱، مراجع م ۳بعدی صحیح است )استناد به احکام تحریرالوسیله یک شرایط نماز جماعت مسئله 

ی اتصال است، حائلی اگر در بین نماز بین مأموم و امام یا بین مأموم و مأموم دیگری که واسطه -۳۳

ای که مبطل است، به وجود آید، بنابر اقوا مانند این است که از اول، حائل ایجاد شود یا بین آنان فاصله

ادامه داده شود )استناد به شود و باید به صورت فرادا یا فاصله وجود داشته و نماز جماعت باطل می

 (. ۲احکام تحریرالوسیله یک شرایط نماز جماعت مسئله 
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کنند باید امام را ببینند مگر اینکه به اگر امام در محراب باشد کسانی که پشت سر او اقتدا می -۳۵

های صف زی درازی یکی اجهت طوالنی بودن صف، امام را نتوانند ببینند اشکال ندارد و نیز اگر به واسطه

ه توانند اقتدا نمایند )استناد باند صف جلوی خود را نبینند میدیگر، کسانی که در دو طرف آن ایستاده

 (. ۱تحریر یک شرایط نماز جماعت م  ۳۳۳۵م  – ۳۳۳۳، م ۳احکام مراجع 

کسی که پشت ستون ایستاده اگر بعضی از صف جلو را ببیند جماعت او صحیح است )استناد به  -۳۱

 ( ۳۳۳۳کام مرجع یک، م اح

 ( کیفیت زمین مسجد 5-ب

ارتفاع محل ایستادن امام بیشتر از یک وجب جایز نیست ولی اگر ارتفاع مأمومین نسبت به محل  -۳

رساند. نیز اگر زمین سراشیب باشد و امام در امام به صورت متعارف زیاد باشد به نماز جماعت ضرر نمی

طرفی که بلندتر است بایستد، در صورتی که شراشیبی آن زیاد نباشد و طوری باشد که به آن زمین 

مراجع  – 6۳ – ۲۱مسطح بگویند، مانعی ندارد. )استناد به احکام استفتائات دفتر مقام رهبری، س 

 (. ۳۳۳۲ی مسأله

مسجد که در موقع سجده، کف یک و یا دو دست نتواند کامالً به فرش پستی و بلندی فرش کف  -۵

بچسبد ولی در نظر عرف کف دست روی زمین قرار دارد، نماز محکوم به صحت است )استناد به احکام 

 (. 6۱استفتائات دفتر مقام رهبری، س 

صری از جای مأمومین جایی که امام ایستاده باالتر از جای مأمومین نباشد، ولی اگر جای امام مخت -۱

باالتر باشد اشکال ندارد، باالتر بودن جای مأموم از جای امام هرچند خیلی باالتر باشد، مثل پشت بام 

شرایط نماز  ۳دکان و خانه، مانعی ندارد، اما نه آنکه متعارف نباشد )استناد به احکام تحریرالوسیله 

 (. ۵جماعت 
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Abstract 

Purpose: The mosque, as the most representative representative of religion 

and religion in the field of Iranian architecture, has enjoyed a special status 

throughout history. In each era of architecture history, the attention of 

architects has always been to create works that have innovations and 

dedication appropriate to the amount of facilities available at that time. It's a 

sign that there is a spirit of modernity and constant change in the work of 

Iranian architects. The purpose of this article is to study examples of 

mosques designed and developed by avant-garde designs in Tehran during 

recent years that have the background to the presence of elements of the 

mosque's body, such as domes and open spaces, as well as references to the 

challenges of transformation in traditional and facial components Familiar 

in leading designs for architects. 

Method: The research method in this article is descriptive and since the field 

of study, the study of the status of a particular case and here, Islamic 

architecture (type of mosque) in the present, has a case approach. Therefore, 

the research method will be "descriptive with a case study" 

Findings: Examples of mosques that have been designed with avant-garde 

designs in recent years in Tehran have been explored, which reveal the 

presence of elements of the mosque's body, such as domes and open spaces, 

as well as references to the challenges of the transformation of traditional 

components and familiar faces in Leading projects are for architects. 

Conclusion: Finally, by examining examples of later mosques that have 

been designed and implemented in a traditional and sometimes historic style, 

they have been presented with the traditional and parallel presence of modern 

architecture, and in general, to comment on how to deal with the innovative 

approach and the ways in which Occasionally, the work of architecture and 

here the "mosque" has come to light. 

Keywords: Fidelity and Innovation, Familiar Faces, Physical Elements, 

Dome, Persian-Islamic, Contemporary Mosques 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

The Ministry of Science, Research & Technology 

 

 

 

University of Science and Culture 

Faculty of art and architecture 

The thesis is presented as part of a master's degree in architecture 

 

       Masque Design to Make Components  

       And Phisical elements Contemporary 

By:   

Ali  Rezashateri  

 

Supervisor:                                          

Mahdi Hamzeh Nezhad, Ph.D                   

 

 

 

 

September 2017                                         

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 


