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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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