
 

 سیر نزولی طراحی مساجد دوران معاصر

 1*پریسا میرزایی

 چکیده

در این تحقیق سعی شده است، علت یابی سیر 

 ننزولی یک قرن اخیر در ساخت مساجد ایرا

بررسی شود. از آن جا که مساجد یک فضای بسیار 

باشند و از زمان ظهور مهم در جامعه اسالمی می

چه بهتر آن ی هر ین اسالم در ساخت و توسعهد

وجود معنویت و بر ، و ده اندنیاکان ما اهتمام وزری

اند. اما متأسفانه آن توجه خاص داشته در  زیبایی

در عصر حاضر در ساخت این مکان مهم و مقدس 

کمتر مسجدی همچون .توجهات الزم نشده است

ساجد تاریخی )مثل: مسجد امام اصفهان( وجود م

دارد که زیبایی خاص آن آدمی را جذب کرده و از 

از  یک اثر شاخص سال ها از آن صحبت شود.

آنجایی که طراحی این بنابیانگر هویت هنر و 

گ اسالمی و دینی ماست و نمادی ار تصوبر نفره

انسان کامل در آیینه عناصر معماری است پس 

های ها و ارزشمعماری آن نیز باید در راستای سنت

در این مقاله سعی شده است،  نمادین ما باشد.

معمارس کیاجد یه عنوان یکی از دالیل ماندگاری 

مساجد به سور اجمالی مورد بررسی قرار گیرد و 

دالیل ضعف عملکردی و معماری مساجد همچنین 

 در سده اخبر بررسی شود.

 های پژوهشپرسش

چرا در قرن اخیر یک مسجد شاخص ساخته نشده  

 است؟

                                                           
کارشناس ارشد معماری،دانشگاه آزاد اسالمی.  * پرند، ایران  

معنویت تا چه حدی در ساخت مساجد معاصر  

 رعایت میشود؟   

حی مساجد معاصر وجود چه گرایش هایی در طرا

 دارند؟ و هر یک دارای چه مشخصاتی هستند؟

چگونه میتوان مسجدی طراحی کرد که بیشتر 

مورد اقبال عمومی قرار گرفته، در تحقق اهداف 

 خود موفق باشد؟

 روش پژوهش

-روش پژوهش در این مقاله به صورت توصیفی می

 و است .ز کتابخانه اباشد. روش گردآوری اطالعات 

 درنمونه موردی مساجد ساخته شده با استفاده از 

 .سعی در نگارش این مقاله شده است صده اخیر

 واژگان کلیدی

 ، معماری معاصرمساجد، معاصر، هنر اسالمی 

 ی تحقیقپیشینه

ساجد معاصر انگاره طراحی م ،فاطمه ابراهیمی،. 1

/ مسجد، عبادتگاه شناخته شده مسلمین، از اولین 

روهای تشکیل  حکومت اسالمی تا عصر حاضر، 

ی هامرکز ثقل و کانون اصلی بسیاری از فعالیت

 حکوتی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی بوده و هست.

معماری مساجد از قرن هفتم تا ، نگار  ،حکیم. 2

ی مجدد از ه/ در ایران معماران بر استفاد-امروز

های پیش از اسالم تمرکز ساختار چهار ایوانی کاخ

کردند که در آن معموال چهار ایوان با سردرهای 

 معرق به حیاط داخلی باز میشدند.
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 مقدمه

در طول تاریخ، ساخت مسجد در ایران در بطن 

جریانی که تغییر و تداوم مهمترین ویژگی های آن 

تا انتهای دوران  بودند، انجام می شد؛ پروسه ای که

صفویه تغییر و تداومش به وضوح قابل رویت است. 

اما از آنجا که این سنت به مرور تداوم خود را از 

دست داد، تغییرش نیز ناممکن شد. تداوم و تغییر 

شروط الزم و کافی یکدیگر در این پروسه تاریخی 

هستند. تداوم در معماری معاصر کلیسا و تاحدودی 

ی معاصر مساجد برخی از تداوم در معمار

کشورهای مسلمان این دغدغه را که چگونه می 

توان مسجدی امروزی طراحی کرد، در ایران بارزتر 

می کند. دغدغه ای که با وجود سرمایه گذاری های 

مناسبی که بعد از انقالب اسالمی در ساخت 

مساجد جدید انجام شد، به دلیل تکرار الگوی 

باقی است. اگر گذشته همچنان به قوت خود 

بپذیریم که تغییر در معنای عام آن برخاسته از 

دانش و آگاهی است، با توجه به سیر صعودی دانش 

بشری پذیرفتن تغییر برای جامعه امروزی به عنوان 

یک اصل غیرقابل تردید است. اصلی که غفلت از 

آن، تکرار خسته کننده فرم های آشنا در معماری 

اسخ این سوال که در مسجد را سبب شده است. پ

طراحی مساجد این اعتقادات هستند که فرم ها را 

ایجاد کرده اند یا فرم ها در اثر گذر زمان به نوعی 

تقدس رسیده اند، می تواند در تبیین رویکرد 

مناسب برای طراحی مساجد تاثیر بسزایی داشته 

 باشد. 

های معماری مسجد را در کشور بهترین نمونه ما

 ایم؛سال پیش داشته 1۵۱زار تا خودمان از ه

های درخشان مساجدی که به راستی نمونه

معماری زمان خود هستند. ما هنوز هم از معماری 

چیزهایی برای بریم و هنوز هم این مساجد لذت می

سال اخیر،  ۰۱ولی متاسفانه در  آموزش به ما دارند.

تقریبا هیچ مسجد با ارزشی به لحاظ معماری در 

ما اصال  ته نشده است و مساجد امروزین ساخایرا

های تاریخی خود نیستند. به نمونه قابل مقایسه با

ایم آن معنویت فضا را که این دلیل که ما نتوانسته

عنصر اصلی معماری مسجد یا هر معبد دینی دیگر 

مان ایجاد کنیم. در است، در مساجد امروزی

مساجد سنتی نوعی القای حس معنویت و توجه 

به ماوراء وجود دارد. ما این کیفیت را در  دادن

 ایم؛مان در باالترین حد خود داشتهمساجد قدیمی

توانیم با استفاده از مصالح جدید و پس می

های جدید ساخت، آن را ها و فناوریتکنیک

های الگوکهنبدون این که درگیر  ،بازتولید کنیم

                                 باشیم.  ساختمانی دوران قدیم

 سالم تا ايران امروزمسجدسازی از صدر ا

س از ساخت نخستین مسجد تاریخ به دست پ

پیامبر اسالم)ص( در مدینه، مساجد دیگری نیز در 

همان شهر ساخته شد. این مساجد عالوه بر محل 

برگزاری نماز، مکان گردهمایی مردم و ایراد خطابه 

ن پیرایه و بدونیز بود. بنای مساجد ، آنها ساده، بی

که امروز در معماری اسالمی عناصری ساخته شد 

 .آیندمیحساببهمساجدنماد

المقدس ای به طرف بیتاین مساجد دیوار ساده

عدها داد. بمی داشتند که قبله مسلمانان را تشکیل

 مسلمانان شد. گاهکه کعبه قبله

روی دیوار ساده این مساجد به طرف قبله طاقچه 

و نامیدند « محراب»مانندی درست شد که آن را 

جهت یاب نمازگزاران به طرف کعبه بود. 

 در« الصخرهقبه»به  لقترین محراب، متعقدیمی



 

شکوه و زیبایی در طرح مساجد، المقدس است.بیت

بدالملک آغاز امیه و خصوصاً عاز زمان حکومت بنی

پس از رحلت پیامبر)ص(  سال 0۱شد. او حدود 

بنای عظیم مسجداالقصی را ساخت که از اشکال 

مساجد اولیه کامالً متفاوت بود و استفاده از  ساده

گنبدهای عظیم را با مشخصات معماری بیزانس 

)رومی( به معماری مساجد وارد کرد. سپس در 

دوران ولید، مسجد جامع دمشق ساخته شد که 

یکی از عجایب سه گانه معماری آن روز جهان به 

ها از همین مسجد آغاز رفت. ساخت منارهشمار می

دارای چهار مناره با مقطع مربع در اطراف  شد که

ها ظاهراً در ابتدا گنبد بوده است. این مناره

بانی نداشتند ولی بعدها عملکرد عملکردی جز دیده

آن تغییر کرد و برای گفتن اذان مورد استفاده قرار 

از دیگر عناصر ویژه مساجد، منبر است که گرفت. 

ت د و در سمنشینسخنران در باالترین نقطه آن می

گیرد. در روایت است که راست محراب قرار می

هایش را از باالی منبری حضرت محمد)ص( خطابه

ساخته شده از چوب آبنوس موقعیت مکانی ظهور 

اسالم، توجه به آب را به صورت خاصی مطرح کرد. 

اهمیت چشمه مقدس زمزم در نزدیکی مکه و آب 

شفابخش و سحرآمیز آن در قصص و احادیث 

سازی و به کار گرفتن چشمه سالمی، شبیها

زمزم در ساخت مساجد اولیه )چاهی( به یاد چشمه 

-مرسوم کرد و توسعه این عقیده، به ساخت حوض

 های بزرگ در مدخل یا صحن میاجد نیز بدل شد.

ی، امیه و عباسبا اینکه به سبب قدرت خلفای بنی

از هنرمندان ایرانی در معماری مساجد دمشق و 

های مسجد امیر دیار بکر )معماری گرگان(، مناره

فضلون قاهره )معمار تبریزی( و غیره استفاده شده 

گذار است، نخستین سلسله ایرانی آل بویه، پایه

معماری مساجد در ایران بودند. نمونه آن مسجد 

ت رویهایش هنوز قابل بریجامع نائین است که گچ

است. سپس در دوران غزنویان، آجرکارهایی در 

 ساخت میاجد دیده میشد.که بی سابقه بوده ایت.

سلجوقیان، مدل غربی مساجد را عوض کردند و 

معماری آن را به سوی معماری ساسانیان سوق 

دادند. آن زمان صحن حیاط چهار دیوان در طرح 

مساجد شکل گرفت و ایوان مقابل محراب، به 

اجه ترین ایوان انتخاب شد. خوعنوان بزرگ

تعداد زیادی مسجد و مدرسه در  الملکنظام

نیشابور، توس و بغداد ساخت که معماری این 

های جدید شد. فرق بخش ساختمانمدارس، الهام

عمده میان ساختمان مدرسه و مسجد در این است 

های درس و که در مدرسه، ایوان بزرگ به کالس

شود های کوچک به اتاق دانشجویان ختم میایوان

ها به شبستان اصلی؛ مانند ر مساجد همه ایوانو د

مسجد جامع اصفهان که در دوران ملکشاه 

 سال پیش(. ۵6۱حدود سلجوقی ساخته شد )

دوپوش در مساجد نیز از همین  ساخت گنبدهای

در معماری صفویان )مانند مسجد  .زمان آغاز شد

قرن هفدهم اهلل(،امام اصفهان و شیخ لطف

ی همان معماری سلجوقی میالدی(، زمینه طراح

ر همتایی دهای آنها نمونه بیاست ولی کاشی کاری

رسد که این معماری، دنیاست. چنین به نظر می

آوری در معماری مساجد در ایران تا امروز ختم نو

 .است

   همعماری مساجد؛ زيبايی از ياد رفت

معماری مساجد ایرانی،  شاهکار مساجد دنیا

است. مساجد ایرانی، نمونة  نظیرمنحصربه فرد و کم

کامل و شاهکار ساخت مساجد در طول تاریخ و 

های اگر در سایر حوزه»است: های اسالمیدوره

منطقه و قلمرو کشورهای اسالمی مساجدی ساخته 

شود که مایة افتخار اسالم است، کامالً برگرفته می

از فرهنگ و غنای چندصدسالة ایران در زمینة 

در واقع ایران صادرکننده این ساخت مساجد است. 



 

 .فرهنگ و پایگاه اصلی مسجدسازی درجهان است

کننده سال پیش دارای فرهنگ و عرضه 0۱۱ما تا 

هنر معماری مساجد بودیم که همین امروز مایة 

فخر ما است و به عنوان شاهکارهای دست بشریت، 

توان به ثبت جهانی رسیده است. به عنوان نمونه می

اصفهان اشاره کرد. نفوذ این طرز  به مسجد امام

تلقی و توجه به معماری مساجد، از اواخر دورة 

صفویه شروع شد و تا قاجاریه ادامه یافت؛ اما بعد 

ای در زمینة نوآوری در معماری از آن کار عمده

مساجد مشاهده نشد. امروز هم تقریباً الگوهای 

معماری مساجد از همان دوران برداشته شده است. 

ه در زمینه هنر معماری مساجد، سفانمتأ

  ایم.داشتهگرداخیر،عقبهایدردهه

 يابی مکان

نظر، فقط به شکل ظاهری بسیاری از افراد صاحب

ساخت مساجد امروزی معترض نیستند، بلکه از 

یابی برای ساخت مساجد نیز اظهار نگرانی مکان

یر به غ»گوید: کنند. دکتر قهاری در این باره میمی

های وقفی ساخته از این که بیشتر مساجد در زمین

شوند، بسیاری از مالکان زمین نیز عادت می

ترین قطعات زمین و ملک خود را اند که مهمکرده

به ساختن مراکز تجاری و مسکونی اختصاص دهند 

و اگر احیانا بخشی از آن باقی ماند، برای ساخت 

ابط ز ضومسجد درنظر بگیرند. بنابراین، مساجد ما ا

 های شهرسازیای ندارند. در طرحهیابی بهرمکان

بینی الزم و منطقی برای ساخت مساجد پیشهم 

رئیس هیات مدیره انجمن مفاخر «.آیدبه عمل نمی

آن موقع که آثاری »دهد: معماری ایران ادامه می

 اهلل ساخته شد، یک طراحمثل مسجد شیخ لطف

م زد و همه حکومتی تمامی شرایط ساخت آن را رق

ملزومات را برای آن درنظر گرفت. حکومت هم 

اصرار داشت که بهترین مکان را برای ساخت 

ی یابمسجد پیدا کند، ولی امروزه اصراری بر مکان

نیست، چون دولت، زمین مساجد را در اختیار 

گذارد و مردم هم به سلیقه خودشان سازندگان نمی

قاط ترین ناسبکنند. به نظر من، نامناین کار را می

یابد، مثال در کنار به مساجد اختصاص می

 کند، سر وهای اصلی که ترافیک ایجاد میخیابان

صدا دارد و به همین سبب برخی مساجد از حالت 

ای هم نیست که شوند. هیچ ضابهروحانی خارج می

ساخت مسجد وقف برای رااگر کسی زمین خود 

 ه کار ساختنکرد، به او گفته شود که این زمین ب

 «!آیدمسجد نمی

 کرامت مساجد

عظمت مسجد، به فضای معماری آن است که 

اجزاء، نور و آنچه که در اطراف فرد هست، 

براحساس او غلبه کند و احساس رسیدن به 

معنویت از طریق قرار گرفتن در آن فضا به فرد 

دست دهد. متاسفانه بناهای مساجد ما آنقدر از 

فاصله گرفته اند که انگار  معماری برجسته گذشته

این حرکت بزرگ تاریخی، در همان زمان صفویه 

به پایان رسیده است. امروز دانشجویان جوان رشته 

معماری هم، به دنبال علت ادامه نیافتن آن معماری 

ما دو نوع .کنندنیستند و به آن فکر نمیباشکوه 

سازیم: یک نوع مسجد که توسط دولت مسجد می

ای شود و بودجههای دولتی ساخته مییا دستگاه

شوند )مثل گذارند و متولی آن میهم برای آن می

مسجد بالل صدا و سیما(. دولت در چنین شرایطی، 

ای را برای ساخت مسجد انتخاب و طراح ویژه

کند. نوع دیگر دیدگاه های خود را نیز اعمال می

ها شوند و آنکنندگان ساخته میمساجد توسط وقف

ا برای حفظ، نگهداری و فعال د هیات امناء ربای

 کنند.تعیینمسجدبودن

 شرايط ساخت مسجد

ترین مشکل در ساختن یک مسجد، زمین و مهم 

بعد مکان آن است. وقتی این دو موضوع حل شد، 



 

ساخت مسجد به هیات امنای فهیم و مجرب، تیم 

 .داردی خوب، بودجه و هزینه ساخت بستگیمعمار

 آن»گوید: رهمت در این زمینه میدکتر حسین پ

های ها که دانش آکادمیک معماری و سازهموقع

جدید در میان نبود، همه اینها در یک فرد خالصه 

شد )مثل حاج علی اکبر معمارباشی(. آن زمان، می

عمده مسئولیت با افرادی چون او بود و آنها در 

ساز و ساز، سازهواقع، حکیم، طراح، تاسیسات

ناس بودند و تشخیص خوبی داشتند. به شمصالح

این جهت، شکل مساجد آن زمان، در دست 

گیر اصلی، آنها بودند و آنقدر معمارها بود و تصمیم

قدرت داشتند که به متولیان زمان خود و سازندگان 

یک مسجد بگویند مسجد را چگونه باید ساخت. با 

این حال، باید اذعان کرد که تنوع طراحی خیلی 

عماری مساجد هم تعریف شده بود؛ افراد، کم و م

اصول و فنون اجرایی کار را از بنّایی گرفته تا 

 «.تزیینات، یادگرفته و به استاد کاری رسیده بودند

 مساجد نگهداری 

موضوع هنر در طراحی، خطاطی، نقش و نگار و 

کاری مسجد، در عصر صفویه در مساجد کاشی

م یک بخش اصفهان به اوج خود رسید ولی باز ه

جنبی در کار معماری مساجد وجود داشت که 

شریعتمداران عصر هم درآن دخالت داشتند؛ اینکه 

ای نوشته شود؟ با چه خطی یا به چه رنگی چه آیه

نوشته شود؟ در واقع این بخش از ساخت مساجد 

که مرحله پایانی آن نیز بود، زیر نظر متشرعین 

حکومتی یا افراد نزدیک به حکومت شکل 

 .گرفتمی

حفظ و نگهداری مساجد پس از ساخت نیز همواره 

ها بوده است. دکتر مورد بحث مردم و حکومت

در مجموع معتقدم »گوید: پرهمت در این باره می

که بودجه و امکانات الزم برای نگهداری مساجد 

ها و کاری دستگاهباید تعریف شود. سرویس

های نهتاسیسات و اداره کردن مساجد نیازمند هزی

قطعی است. در روزگار قدیم، با وقف اماکن و یا 

های یک مسجد اراضی خاص در دیگر نقاط، هزینه

شد، ولی متاسفانه این روزها مشاهده تامین می

شود که در بنای یک مسجد، چند دهانه مغازه می

وان تیا واحد تجاری ساخته شده است که البته نمی

من باید مشخص آن را تایید یا نفی کرد. به نظر 

های شود، هزینهکرد که وقتی مسجدی ساخته می

اداره و نگهداری آن با کیست؟! اگر بخواهیم مسجد 

دولتی نداشته باشیم، باید فکری اساسی برای آن 

حل قطعی بدهیم تا جریانی به نام کنیم و راه

 «در جامعه رواج نیابد« مسجد ـ پاساژ»

 

 انواع مسجد

اخیر، در ترکیب مساجد  متاسفانه در یکی دو قرن

های شهری دقت کافی به عمل نیامده و با بافت

توان از نمی اهمیت چندانی به آن داده نشده است.

نظر دور داشت که به مرور زمان، در همة ابعاد 

آید و ساختارها اجتماع، تغییرات اساسی پدید می

کند. مساجد در شهرسازی و معماری هم تغییر می

ای نیز باید محله و ایی، منطقهالمللی، شهربین

ییرات عمده و جاری تمدن عصر تغ تاثیر تحت

المللی، از نظر ما، مساجد بین  .گیرندقرار حاضر

ها آنها را محور مساجدی هستند که حکومت

هایی اند؛ به خصوص حکومتشان قرار دادهحکومت

اند محور حکومت آنها معنویت داشته که خواسته

ها که در طول تاریخ سعی ثمانیباشد؛ مثل ع

اند مراکز قدرتمندی را به نمایش بگذارند و کرده

 .اجتماعات بزرگی را در دل این مراکز داشته باشند

ها از لحاظ سیاسی ـ ایران نیز که در مقابل عثمانی



 

اجتماعی، دارای فرهنگی متفاوت بود، این 

ها را داشت. تبلور آن در خود مسجدالحرام حرکت

ی المللیک منطقه کامالً بینبینیم که میاست 

مشابه مسجدالحرام را توانیم می ماهم است.بنابراین

ف دیگر، طی.المللی داشته باشیمبه شکل مسجد بین

مساجد شهری است که شهرهای کالن به آن نیاز 

های دارند، مثل تهران و اصفهان که دارای نمونه

 بارزی هستند.

ای، مساجد ای منطقهدر خود شهرها به مسجده

رسیم، ولی ای و بعد به مساجد کوچک میمحله

هاست که باید از نکتة مهم، نقش مسجد در محله

آن به عنوان نقطه آغاز تمدن شهری یاد کرد. اگر 

شهر به عنوان زمینة اصلی تمدن تعریف شود، بیش 

دهندة قدرت مردم مسجد انعکاس از هر عنصری،

بینیم نقش جهان، م میآن شهر است. در تاریخ ه

میدانی برای تجمعات مردمی بوده و محورهایی در 

آن لحاظ شده است )مثل بازار ومسجد بزرگ شهر 

در غرب میدان و اینها یعنی اینکه مسجد، محلی 

-بودهدادن اقتدار مردم و تعادل جامعه برای نشان

 است. 

ترین چنین بناهایی قطعاً به وسیله آگاه

 .شدراد زمان ساخته میترین افوکارشناس

شکی نیست که طراحان اصلی بناها ومساجدی 

اهلل اصفهان، نه تنها چون نقش جهان و شیخ لطف

دارای سواد باال بودند، بلکه اساساً هندسة فضایی را 

شناختند: ساخت این الملل میخوب و در حد بین

گونه بناها، غریزی و از سر اتفاق نبوده و نیست، 

صول علم و احترام به انسان بوده بلکه براساس ا

شود؛ از همه ای در پس آنها دیده میاست و فلسفه

تر، اعتقاد به خداوند در آنها بیشتر از هر مهم

موضوعی قابل لمس است. معماران، چنین بناهایی 

ن، تسلط به علوم عصر را با احترام به کرامت انسا

کردند و البته میتأسیس خود و اعتقاد به خدا 

همه گونه پس از ساخت که  است طبیعی هم

تواند هر کس می .تعبیری بر آنها داشت

پردازی خود را دربارة آن اثر بکند ولی مانعی نظریه

های مختلف نیست که مامساجد متنوع در شکل

 لیه مسجد )مثلداشته باشیم. اگر اصول و مبانی او

چهارضلعی بودن به مفهوم مساوی بودن همه افراد 

تر قرار داشتن جایگاه امام حاضر در آن و یا پایین

جماعت از دیگران و امثال آن( در آن بنا دیده 

توان به آن مسجد گفت. مثالً یک نشود، دیگر نمی

مسجد در بلوار میرداماد، بنای گردی دارد وهر کس 

انی به او دست رد، حالت دَوَرگیدر آن قرار می

مسجدسازی در اولیة اصولکهدهد؛ معلوم استمی

 .چنین بناهایی به کار نرفته است

 تحول درمسیر مسجدسازی

ع های جوامپدیدة مسجدسازی نیز مثل دیگر پدیده

بشری، دائم در حال تغییر، تحول، پیشرفت و 

های ها و ارگانامروز سازمان.پوست انداختن است

یادی، ساخت مساجد و این گونه بناها را زیر نظر ز

زند وصرفه دارند، هر کسی هم آهنگ خودش را می

گیرد. و صالح محدودة اجرایی خود را در نظر می

کردگان نظام معماری کشور فرهیختگان و تحصیل

 .گیرانه و مؤثری در این عرصه ندارندحضور تصمیم



 

 فرم  و  معماری مساجد

ها نتیجه تکنولوژی ساخت ها و فرمکبرخی از تکنی

اند؛ برای و مصالح ساختمانی زمان خودشان بوده

مثال در هزار سال پیش برای پوشش یک دهانه 

نحوی که بخش زیرین آن محل تجمع بزرگ، به

ای زیاد باشد و نیازی هم به ستون نداشته عده

جز استفاده از فرم گنبد باشد، هیچ راهی به

  .ایمنداشته

طبیعتا در معماری جدید که ما اسکلت فلزی و 

ها نداریم، اگر از بتنی داریم و احتیاجی به آن فرم

که قوس و گنبد به شکل نمایشی و بدون این

ارتباطی با کالبد کاربردی فضا داشته باشد استفاده 

دکوراتیو خواهد بود کنیم، این فرم دیگر یک فرم 

  .و اصالت نخواهد داشت

ساجد قدیم مصالحی مثل کاشی همچنین در م

ها در ساختمان مساجد استفاده شده که دیدن آن

در ذهن ما حک شده است؛ ولی واقعیت این است 

که کاشی هم یکی از مصالح قدیمی و زاییده شرایط 

تکنولوژی زمان خود بوده است. پس استفاده 

ها، دیگر کاربرد مصنوعی از برخی مصالح و فرم

هیچ لزومی ندارد که ما امروز  قبلی خود را ندارد و

یک قوس را با رابیت درست کنیم یا گنبد دکوراتیو 

  .بسازیم و به زور کاشی به بنایمان بچسبانیم

های سنتی در ساخت کاربرد دکوراتیو المان

 مساجد جديد

به همین دلیل است که مساجد جدید به دل 

نشینند؛ زیرا وقتی به زور روی یک سازه مدرن نمی

ات سنتی بچسبانیم، هیکل کلی ساختمان تزئین

ا چون ب شودو نچسب می« بساز و بفروشی»کامال 

  .نداردیدیگر اجزا هماهنگی کالبد

ما باید قبول کنیم که وقتی در چهارچوب معماری 

 مان بایدکنیم، کلیه لوازم طراحیمدرن طراحی می

ای که انتخاب مدرن باشد و به نوع معماری

باشیم. اگر هزار سال پیش مساجد ایم، متعهد کرده

اند، دلیل ندارد من امروز گنبد قدیمی گنبد داشته

زور از یک کاشی که یک اهم بهرا کپی کنم یا بخو

ای در آن نیست، نوآوریهیچ داردو ایکلیشه طرح

  .استفاده کنم

القای معنويت عنصر اساسی در بناهای 

 مذهبی است 

ه به ماوراء موفق اگر در القای حس معنویت و توج

باشیم و در عین حال عملکرد فضای مسجد را نیز 

در نظر داشته باشیم و بتوانیم به نیازی که برای 

عبادت در آن فضا وجود دارد، پاسخ دهیم، 

توانیم یک فرم کامال مدرن داشته باشیم که به می

فیت باالیی خواهد داشت و لحاظ معماری کی

انه در ایران هنوز به متاسف .بودخواهد هم ماندگار

مان را با ایم؛ زیرا مشکل ذهنیاین نقطه نرسیده

ایم. از دوران مدرن در کنار دوران سنت حل نکرده

خواهیم از بخشی از امتیازات دنیای طرفی می

 مدرن استفاده کنیم و از طرف دیگر به زور به 

  مقتضیات سنتی بپردازیم.

د است، اگر چیزی در ساحت سنت برای ما ارزشمن

واقعیت و هدف نهایی آن  باید سعی کنیم روح،

ارزش را در فضای مدرن و با ابزارهای مدرن 

عناصر بیرونی آن را به  کهبازتولید کنیم؛ نه این

  .کنیممصرفشکلیهایشیوه

  استقبال مردم از مساجد مدرن

های خوبی از مساجد مدرن در ایران ما نمونه

ایم؛ پس ردم قرار ندادهایم و در اختیار منساخته

توانیم بگوییم مردم با مسجد مدرن ارتباط نمی

کنند. دلیل ساخته نشدن مسجد مدرن برقرار نمی

به معنای واقعی نیز این است که در تمام این 

سختی ها متولیان ساخت مساجد خود بهسال

های سنتی فرم مسجد خارج توانند از قالبمی

  .اشدبابایدگنبدداشتهحتمکنندمسجدفکرمیشوند



 

توانیم حس معنوی و امروز در معماری مساجد می 

فضا را حفظ کنیم؛ اما گنبد و مناره و کاشی را 

های توانیم از کیفیتتکرار نکنیم. برای مثال می

ای و موضعی که در مساجد قدیمی به نورهای نقطه

رفته و حس خاصی کار میای بهشکل هوشمندانه

های وسیع در کرده، همچنین از فرممی را نیز القا

شکل سقف بهره ببریم ولی گنبدسازی را به

ر مشکل اصلی ما همان گی ای دنبال نکنیم. ،کلیشه

ذهنی در برقراری ارتباط بین سنت و مدرنیته 

 .است

در ساخت مساجد حساسیت های الزم مورد 

 توجه قرار نمی گیرد

بنای فاخر توان از ای که میترین دورهباشکوه

معماری مساجد نام برد، مربوط به دوره صفوی 

است. در دوره قاجار این معماری کمرنگ شده و در 

دوره معاصر نیز تقریبا سبک معماری خاصی برای 

مساجدی که امروزه ساخته  مساجد نداریم.

های گذشته است، به طور شوند، تقلیدی از دورهمی

 در کشورکلی مباحث مربوط به نمادهای فرهنگی 

کمرنگ شده و به طبع آن معماری مساجد نیز 

معماری مساجد نسبت به  کمرنگ شده است.

 هایگذشته کمرنگ شده و در ساخت آن حساسیت

با ورود اسالم به  گیرد.الزم مورد توجه قرار نمی

ایران، ساخت مساجد در کشور آغاز شده و یکی از 

نخستین مساجد ایرانی مسجد فهرج یزد است، بر 

معماری مساجد از یکصد سال اخیر آن طور که باید 

کار نشده، وقتی صحبت از معماری دوران معاصر 

کنیم، مساجد جای شایسته خود را در بین سایر می

به دلیلی اعمال سالیق  بناهای معماری ندارد.

های شخصی هنوز به الگوی واحد یا شاخصه

مشخص در زمینه معماری مساجد همان طور که 

ته با فرهنگ، اقلیم، تکنولوژی زمان خود در گذش

عموم مساجد امروزی  ایم وشد، نرسیدهساخته می

شود بدون آنکه مشابه مساجد دوره قبل ساخته می

 فرهنگ معاصر و اقلیم مورد توجه قرار گیرد.

 مساجد کنونی فاقد معماری اسالمی هستند

ها با های بلند مرتبه وزارتخانهمعماری ساختمان

ایرت دارند / در ساخت مدارس ایجادشان مغفلسفه 

در توجهی شده است.منظر شهری بیبه  نسبت

قدیم ساخت مساجد بر اساس فلسفه و معماری 

گرفت اما امروزه مساجد تنها خاص صورت می

عنوان مساجد دارند و درمعماری آن به اصل و 

 شود.قاعده مسجدسازی توجهی نمی

لسفه و معماری در قدیم، ساخت مساجد بر اساس ف

گرفت و ورود یافتن آن و رسیدن خاص صورت می

ت نهایبه شبستان با آداب و رسوم همراه بود که در 

رساند در حالی که مساجد ها را به آرامش میانسان

امروز تنها عنوان مساجد دارند و درمعماری آن به 

 .و قاعده مسجدسازی توجهی نشده استاصل 

 نده استمسجد در ايران مهجور ما

انگیز معماری مساجد ایران یکی از خصایص حیرت

که تقریبا در تاریخ هنر در جهان یگانه است، 

دار بودن رسیدن به کمال و اوج از همان آغاز و ادامه

عنوان محل آن در قرون متمادی است. مسجد به

تجمع مسلمانان برای حل و فصل امور روزمره در 

دنبال ردم را بهطول صدها سال، توجه حاکمان و م

ای را برای خود در زندگی داشته و جایگاه ویژه

توجه به  اجتماعی مسلمانان کسب کرده است.

نقش مساجد و اشتیاق هنرمندان آن زمان برای 

نشان دادن هنر و خالقیت خود در بنای مساجد، 

شاهکارهای هنر معماری در طول تاریخ این 

صفوی و  یها را تا دورهسرزمین خلق شدند و آن



 

 1۱۱در  توان دید.ی قاجاری میتا حدودی دوره

سال اخیر، گسستگی در تداوم معماری، انتقال 

نیافتن تجارب گرانقدر معماران گذشته، آموزش 

ضعیف و ناتوانی در درک مفاهیم سنت و مدرنیته 

)مانند سایر هنرها(، دامان معماری مساجد را نیز 

ی هنگ معمارگرفته و با وجود داشتن بستر غنی فر

ایران، خالقیت و تعالی را از معماری مساجد سلب 

امروزه از آنجا که حجم مهمی از بناهای  کرده است.

دهند، بازنگری در عمومی را مساجد تشکیل می

وساز و نظارت بر دهی ساختعملکردها، سامان

شدت مورد نیاز است. طرح و ساخت این بناها به

آیندگان باقی آن چیزی که از دوران ما برای 

ی هنرمندان ماند، حاصل اندیشه، تفکر و دغدغهمی

و کارگزاران جامعه نسبت به خالقیت پویا و حفظ 

هاست. این بینش و آگاهی از یک طرف سبب ارزش

شود مساجدی ماندگار داشته باشیم و از طرف می

د تواندیگر، نشانگر تعالی جامعه و فرهنگ آن می

اخت مساجد قدیمی سال پیش در س 10۱۱ باشد.

مانند مسجدجامع اردستان، استفاده از مهر گلی در 

بندهای عمودی و بین آجرها کاری مرسوم بود، 

گفت: نظم مهندسی در چیدمان فضا برای ساخت 

 هب  ها بسیار اهمیت داشته است.مساجد از گذشته

ازه و استفاده از س رفتار درک دلیل، همین

ر جهان معماری تکنولوژی مناسب که با نوآوری د

خوانی داشته باشد، بسیار اهمیت داشت، هم

ای که در مواردی، ساخت گنبد در فضای گونهبه

ای هسازی پایهمکعبی و وجود گوشواره برای گوشه

گنبد مورد تأکید بوده است. محراب، گنبدخانه، 

 دار(،ایوان حیاط )صحن(، شبستان )فضای ستون

راب را نقاط منار و فضای وسط بین ورودی و مح

معنوی و مادی در مساجد دانست و از آن زمان و 

با طراحی چنین تعاریفی، محراب و گنبدخانه 

عنوان یکی از مسجد به اهمیت فراوانی پبدا کرد.

ترین بناهای مسلمانان، متأسفانه در کشوری مقدس

 مانند جمهوری اسالمی ایران مهجور مانده است.

ورهای مسلمان طراحی بنایی مانند مسجد در کش

همسایه، برای تفنن و تفرج نبوده است و نیست. در 

حالی که متأسفانه این اتفاق در کشور ما رخ داده 

هر کشور برای خود معماری خاصی در  است.

ترین اجزایی که در ساخت مسجد دارد؛ ولی مهم

طراحی و ساخت این بنا همیشه مورد استفاده قرار 

 اب است.گیرند، گنبد، مناره و محرمی

عالوه بر دخالتی  است  محراب نماد درونی مساجد

که معماران در ساخت این بنا دارند، مردم نیز چون 

دانند در طراحی ای مالک مساجد میگونهخود را به

کنند هر گونه بناها خود را دخیل و تالش میاین

آنچه را که به تعبیر خودشان برای بهتر بودن یک 

نخستین مسجد  کنند. مسجد الزم است، ایجاد

شکلی ساده، دارای سقفی بدون هیچ تزیینی به

وقتی مسجد به ایران  سبک و بدون در بوده است.

های معماری پارتی و پارسی را در آید، ما شیوهمی

ساخت بناهای ایرانی گذرانده بودیم. یکی از 

نخستین مساجد در ایران، مسجد جامع فهرج 

 هاتالش نخستین ایران، به مسجد آمدن بااست.

 بازی بنایی بتوانند مسلمانان که بود این برای

 از ییک عنوانبه کشور، به بنا این آمدن با. بسازند

 وارد ایرانی معماری به مرور به شرقی هایشاخصه

تکمیل  را بنا این ساخت معماری آن، از پس و شد

ی مرکزی هر شهر در کشور شد. کرد و جزو هسته

های عنوان یکی از نشانهمسجد به بعد از آن بود که

مسجدجامع  شهری مورد استفاده قرار گرفت.

 ساخت است.ی خراسانی شیوهاردستان مسجدی به

مساجد در این دوران، یک روند تکاملی دارد. بعد 

ی اصفهانی مظهر تجارب در ساخت از آن، شیوه

مساجد در ایران است. در این شیوه بود که به اوج 



 

ی آن، ترین نمونهسیدیم و مهمهنر اسالمی ر

، 18۰0پیرنیا ) مسجد امام )ره( در اصفهان است.

قرارگیری مسجد در میان بافت شهری و  .(0

های مسکونی شهر ارتباط هویتی بخصوص محله

ی مردم برقرار میکند. مروری بر مسجد را با عامه

دهنده آن است که شهرهای تاریخی ایران نشان

ترین عناصر بافت، اساسی بناهای مذهبی یکی از

می الساخت و شکل شهرهای ایرانی در دوران اس

اند. تداوم حضور بناهای مذهبی در شکل شهر، بوده

تا امروز، از ظهور اولین شهرهای شناخته شده 

می را نتوان بدون الموجب میشود یک شهر اس

 »حضور مسجد و دیگر بناهای مذهبی تجسم کرد. 

هرها، مسجد جایگاه در بناهای مذهبی درون ش

ای را به خود اختصاص میدهد. مسجد به مثابه ویژه

م العنصر معمارانه منبعث از دین اس ترینبرجسته

از اولین ازمنه حضور مدنی این دین، با جامعه 

مسجد کانون عبادتی، اجتماعی،  .همراه بوده است

فرهنگی فرهنگ دیرپای است که هرگز نمیتواند از 

 بهزادفر) «شهری آن جدا شود ساختار اجتماعی و

از این رو، مسجد را میتوان به عنوان  (11،1806

بد ترین عنصر کالترین و ارزندهترین، کانونیمحوری

 .می دانستالی مدنیت جامعه اسمتبلورکننده

م در خاورمیانه، آسیای مرکزی و الگسترش اس

شرق آسیا با توسعه ساخت مسجد در این شهرها 

م الشهرها یکی پس از دیگری اس . مردمهمراه بود

 ،را پذیرفته، مسلمان میشدند. نتیجه این گرایش

ی در این شهرها بود که المبروز عناصر شهر اس

ای مسجد نشانه .مهمترین آنها مسجد میباشد

های دینی و مذهبی بسیار مهم برای فهم گرایش

؛ بصورتی که گویی آمدمردم یک شهر به شمار می

ی را از حضور مسجد بینیاز مالنمیتوان شهر اس

بورکهارت نیز ساخت مساجد در شهرهای  .دانست

م الکهن را نمودی از گرایش مردم شهر به اس

بعضی از شهرهای کهن : »معرفی کرده؛ میگوید

های دینی جدید مراکز هستند که با ایجاد کانون

اجتماعی در آنها مانند مسجدها و... یا کلیاتی که ً 

به شمار میآیند و در آنها هم خود مستقال شهری 

ای رشد و نمو میکنند؛ های تازهبطور طبیعی کانون

ای برجسته از این گونه ند. نمونهامی شدهالاس

گمان استانبول است. که می شده بیالشهرهای اس

طرح آن یادآور پایتختی بیزانسی است و در عین 

حال دورنمای شهر دارای گنبدها و منارههای 

امع است که در پیرامون آنها کلیات مسجدهای ج

مسجد  (.186۵،118بورکهارت ) .«قرار دارند

می است. المهمترین واحد اجتماعی در شهر اس

بسیاری از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در مسجد 

مسجد محلی است برای تجمعات  .روی میدهد

مهم شهری در روزهای خاص، مراسم عمومی، دید 

-مهدی)نهای مذهبی و غیره و بازدیدها، انجام آیی

. کارکردهای متنوع (18۰1نژاد و مشایخی 

اجتماعی مسجد باعث میشود عبادتهای فردی با 

 رعبادتهای جمعی تلفیق شده و نیازهای فردی د

می پاسخ داده الکنار نیازهای جمعی در جامعه اس

  .شود

 تجربه نوگرايی در حوزه معماری مسجد

می مانند المعماری سنتی در کشورهای اس 

بسیاری دیگر از نقاط جهات بوسیله معماران بومی 

که با روشهای سنتی آموزش دیده بودند؛ طراحی 

این معماران پس از ایجاد  .و اجرا میشده است

های جدید معماری و آموزش آکادمیک در دانشکده

درجه دوم قرار گرفتند و معماران آکادمیک وظیفه 

هرها به عهده طراحی مساجد بزرگ و مهم را در ش

گرفتند. نگاه معماری مدرن همراه با معماران 

آکادمیک نسل جدید بر روی طراحی بناهای 

جدید، از جمله این مساجد، تأثیرهای فراوانی 



 

داشته است. به عنوان مثال میتوان اشاره کرد به 

مسجد دانشگاه تهران در ایران که اگر چه واجد 

 ه نحوی کهایی مانند گنبد و مناره است بشاخصه

کالبد و کاربری آن نشان میدهد یک مسجد است؛ 

اما در عمل تفاوتهای زیادی با مساجدی سنتی در 

  .فرم و فضا دارد

 نتیجه گیری:

که در شد واضح است  با توجه به مواردی که ذکر

داشت محتوایی و ارزشی در طراحی، عصر کنونی بر

 .تر استازشمندتر و مناسب احی مساجده ویژه طرب

وی فبه طوری که از زمان پیدایش اسالم تا دوران ص

و قاجار نیر به طرح الگوهای مختلف مسجد نیز 

تا کنون توجه شده است. اما متأسفانه از آن زمان 

راحی این بنا مواجه نشده ما با تغییر ارزشمند در ط

رزشها در یم و هر روز شاهد حضور کمرنگ تر اا

 ساخت این بنا هستیم.

ر که تکرار دور داشت مسئله مهمی که نباید از نظ

ت و نه پیشینیان نه ممکن اس معماری مساجد

. کمبود فضا و بحث گرانی زمین و همچنین مطلوب

نیازهای گوناگون نسل جدید، نگاهی متفاوت را به 

کند. ها طلب میمساجد عصر جدید و عماری آن

آنچه امروز در معماری ایران ضروری به نظر می 

هایی بستر مناسب، و فرصترسد، فراهم نمودن 

بر اساس دانش فنی روز  نوهای جهت طرح اندیشه

 است.
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