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 )یک گونه شناسی گنبدهای مساجد تهران )منطقه
 

 فرزانه پناهی

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهاب دانش قم

 Panahi6694farzane@gmail.comآدرس پست الکترونیکی  

 

 

 

 چکیده
یده که در حقیقت عنصر ای دیرین دارد. کمبود چوبهای استوار و کش های بزرگ، پیشینه گنبد، برای پوشش دهنهدر ایران استفاده از سازه 

مار دار است. معبرخور اصلی پوشش تخت است، سبب شده است که پوشش طاق و گنبد رواج پیدا کند. گنبد در معماری ایران از جایگاه باالیی

یبای زی به ابعاد سازها وود را در بنای مساجد بهکار گرفته و عالوه بر لحاظ کردن مسائل ساختاری مسلمان ایرانی نهایت ذوق و استعداد خ

 شناسانه گنبد نیز پرداخته است.

د در م حضـور گنبـا عـدبا توجـه بـه الگوهـای مختلـف در طراحـی کالبـد مسـاجد نویـن دیدگاه هـای مختلفـی نیـز در مـورد حضـور و ی

ی أثیر فراوانتساجد، ممسـاجد وجـود دارد. در دوران معاصر، نگاه معماران نسل جدید بر روی طراحی بناهای جدید از جمله  فـرم کالبدی

دهای جدید رویکر وداشته است، یکی از مهمترین این تأثیرات تغییرات  شکلی و فضای مساجد، ازجمله گنبد است. با وجود آمدن ایدها 

خصی کلی مششی در هر دوره بر ساخت مسجد حاکم بود، امروزه نمی توان مساجد را واجد هیچ خصوصیت برخالف گذشته که سنتها خاص

نبد گونه های گ زشناسیدانست. عالوه بر تحوالت وسیعی که در زمینه طراحی و ساخت بنای معماری وجود دارد، این مقاله درصدد است به با

مـع آوری  جلـی و بپردازد. در پژوهـش حاضـر روش تحقیـق از نـوع توصیفـی تحلی در مساجد تهران، وبه طور خاص به مساجد منطقه یک

گرا  البـدی سـنتبـا ک اطاعـات از روش کتابخانه ای و نمونـه مـوردی اسـت. بـا بررسـی نمونه هـا ایـن نتیجـه حاصـل شـد کـه مسـاجد

یجاد ارا سـعی در ان نوگدیـم سـنتی بهـره می جوینـد، حـال آنکه معمـارتاریخی از گنبـد اسـتفاده می کننـد و اکثـرا از فـرم و روش ق

قدیمی  بد در مساجدوان گنمسـاجد بـدون گنبـد و یـا گنبـد بـاً فرم هـای جدیـد و مصالـح جدیـد دارنـد. با برسی مساجد انتخاب شده میت

 را به پنج حالت یا پنج گون تقسیم کرد.

 

 گونه، رویکردطراحیگنبد، مسجد، واژگان کلیدی:
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 مقدمه

یجاد س از اپمعماران بومی که با روشهای سنتی آموزش دیده بودند طراحی و اجرا میشد.  همعماری سنتی مساجد به وسیل

دید اران جمعمط دانشکدهای جدید معماری و آموزش آکادمیک در درجه دوم قرار گرفتند،طراح اکثر مساجد در شهرها توس

اثیر تت گنبد ا آموزش آکادمیک بر روی طراحی مساجد از جمله فرم، مصالح و شیوه ساخبصورت گرفت. نگاه معماران جدید 

 بکار ایران معماری در زدیربا از (. گنبدها1394مهدوی نژاد، محمد جواد؛ مشایخی، محمد و بهرامی، منیره،  ( فراوانی داشته است

 عصر در سپس. است دهبو سنگی مصالح و آجرکاری تدریج به و سنگ با قدیم روزگاران در ایران در گنبدها عهاند، توس شده گرفته

 فشار با ساده تنب از وسیعی بطور سپس و بکاررفت گنبدی ساختارهای اسکلتی چهارچوب برای بار نخستین برای آهن ابتدا مدرن

 کشش،راهکاری بربرا در کردن مسلح برای فلز کردن اضافه. گردید استفاده گنبدها اجرای برای جدید بناهای خود در مقاومت

شایخی و منیره، گردید )مهدوی نژاد، م مسلح بتن توسط مدرن گنبدهای ساخت به منجر که آورد بوجود سازه مهندسی در جدید

1394 .) 

 عـدم یـا و ضـورح مـورد در نیـز مختلفـی هـای دیدگاه نویـن مسـاجد کالبـد طراحـی در مختلـف الگوهـای بـه توجـه بـا

 دارد. وجـود مسـاجد کالبدی فـرم در گنبد حضـور

 

 روش تحقیق
 .ـوردی اسـتمونـه ماطاعـات از روش کتابخانه ای و ن  در پژوهـش حاضـر روش تحقیـق از نـوع توصیفـی تحلیلـی و جمـع آوری

 

 تعریف گنبد

( سلطان آباد گنبذ، اراک )پهلوی گومبت( گنبد، قبه )در تهران و ]ذکرشده است. ]گُم ْ ب ریف گنبد این چنیندر لغتنامه دهخدا تع

ین(. نوعی ان قاطع چ معاصاًَ  ازِ آرامی و سریانی مأخوذ است. )حاشیه بره« جنبذه»و « جنبذ»معجمالبلدان در «  جنبذ»معرب آن 

 دراج(. لفظ دیگر فارسیش دیر است.از عمارت باشد مدور که از خشت و گل و آجر پوشند. )برهان()آنن

 «)فرهنگ نظام(. جُنبُد. جُنبُده یا جُنب د. قُبَّه. )منتهی االرب(. ش نب 

اختمان بیضی سسقف یا ‹ پهلوی: گنبده، جنبذ، شنب  اسم(»)در فرهنگ لغت عمید در معنای گنبد  اینچنین ذکر شده است: 

 آسمان . ]قدیمی، مجاز[: )الجوردی(شکل که غالباً با آجر بر فراز معابد و مساجد و یا قبور و آرامگاه ها می سازند. گنبد کبود 

 غنچۀ گل. ]قدیمی، مجاز[گنبد گل: 

 «آسمان ]قدیمی، مجاز[گنبد طارونی: 

 ایم بهقف هندسی، گنبد مکان هندسی نقاطی است که از دوران چفدی مشخص حول یک محور تعریف هندسی گنبد: در تعری

 ده است: شکیل شتوجود می آید. اما در زبان معماری، گنبد پوششی است که بر زمینه ای گرد بر پا شود. گنبد از سه قسمت 

 گنبدخانه: یعنی زمینه گنبد؛

های قبل در  گنبدبه صورت مکعب باال می آید و یک یا دو طرف آن باز است )بشن=هیکل: یعنی قسمتی که روی زمینه ته رنگ  

 از اسالم هر چهار طرف منتهی به دهانه ای باز بود(
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 پیشینه ساخت گنبد در ایران

ـت. اسـشده  تهل  ساخبشر از پیش از تاریخ تا دوران معاصر سکونت ها و بناهای گنبدی شکل با استفاده از مصالح موجود در مح

وشش تخت پـــلی پوشــش گنبد در ایران پییشنه ای دیرینه دارد. کمبود چوب های استوار و کشــیده که در حقیقت عنصر اص

را  ـش تختاست، سبب شــده است که پوشش سغ  و گنبد روایــی پیدا کند و بخصوص در دهانه های وســیع تر جای پوشـ

زمانی ساخته شد،  . اگر چه معلوم نیســت که اولین گنبد چه)1392مهر، محمد علی، مجیدی، فاطمه السادات و فردین ( بگیرد

تا  8006 ) غامیشچنمونه های پراکنده از سازه های گنبدی شکل اولیه کشف شده است. اکتشافات اخیر در محوطه باستانی تپه 

. یدهدشان  منواقع در دشــت دزفول  استفاده از گل آجر و سازه های خشتی در ساخت گنبد را  (سال قبل از میالد 3000

نی در فه طوالقدیمی ترین شکل های منحنی در پوشــش زیریــن چغازنبیل متعلق به هزاره دوم دیده شــده اســت. با وق

د، نبه هســتنی دو جاشــکل هندســی دورانی، با انحناایستایی این نوع ســاختمان ها است.  گنبدها که بنا به تعریف دارای 

ا دارای این ــی گنبد هم هندسنیروهای وزن و سایر  نیروها را اساســا با مکانیزم نیروهای غشــایی به تکیه گاه منتقل  میکنند. فر

 ساختمانی مصالح گنبد ها با ســاختن ویژگی است که معموال کمترین تنش کششــی در این  فرمها به وجود می آید بنابراین،

ــای مل  فرمهکه قابلیت تحمل نیروهای خمشــی را ندارند کامال  امکانپذیر اســت. از دیدگاه تکا( ســنگ گل، آجر،)

قی اختمانی طاای ســهســاختمانی، فرم های گنبــدی دارای توانایی و برتری نســبت به فرم های ســاختمانی قابی و حتی فرم 

رســایش و یشود و فمز مزایای دیگر طاق قوســی و گنبد این است که باد از روی ســطح محدب، با سهولت بیشتری رد  ا هستند.

 .تخریب کمتری را موجب می گردد

 حجمی سقف که اند بوده شکل مکعب بناهایی ها چارطاقی و است مشهد اطراف تاریخی بنای ترین کهنسال هور، بازه چارطاقی

 تجربه ان نخستینمیتو را شکل حجمی سقفهای این. )1392و فردین مهر،  مجیدی(است  گرفته می قرار بنا پایهچهار روی آنها،

 .دانست گنبد ساخت برای ایرانیان های

 می محسوب یزن ایران چارطاقی ترین قدیمی که است هور بازه چارطاقی ها مهمترین که دارد وجود چارطاقی چند خراسان در

 .تاس شده بنا تپه یک باالی و دارد قرار سفید رباط شهر حاشیه در مشهد کیلومتری 80 در چارطاقی این. شود

 قوم مقر بزرگ خراسان ودهدرمحد و بوده، برقرار میالدی 226 تا میالد از پیش 249 از که پارتیان پادشاهی دوره در هور بازه بنای

 قدیمیترین بنا، این دایره نیم سقف که است معتقد آمریکایی، برجسته شناس شرق «پوپ اپهام آرتور». است شده ساخته پارت،

 است. بوده ماریمع یک مجموعه  از باقیمانده بخشی رسد می نظر به و است ورودی سه دارای هور بازه بنای. است جهان گنبد

 

 گونه شناسی
 ریشه از برگرفته دنیز خو 2 تایپ واژه .است شده گرفته تایپ کلمه ریشه از غربی فرهنگ در 1 شناسی گونه یا تیپولوژی واژه

و  9 نماد ،8 ستهد ،7 فرم ،6 نمونه ،5 مدل های واژه معادل انگلیسی در زبان .است التین زبان در 4 تیپس و 3 تپس یونانی

غالم حسین و معماریان، )آورده است  بوجود را نو های ترکیبی واژه و شده ترکیب ها واژه دیگر با واژه این .دارد قرار 10 ویژگی

دی ن هجدهم میالدستهبندی از اواخر قر ستفاده از گونهشناسی به عنوان ابزاری برای شناخت و(. ا1392طبرسا، محمد علی، 

 .متداول شده است
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 گونه شناسی در معماری

 دو هزار اشاره و توجه به گونه شناسی در نوشته های قدیمی از حدود

 دانشمندان  سال پیش به این طرف در آثار نویسندگان معمار و دیگر 

 عنوان ده کتاب  در اثر مشهور خود تحت یده می شود. ویترویوسد

ندی برا گروه  مومیشامل خانه ها، معابد و ساختمان های ع مختلف بناهای یونانی گونه های (سال پیش 2000از حدود ) معماری

یا « کلید حساب» ابیکی از جالبترین آثار در این زمینه کت. (1392غالم حسین و طبرسا، محمد علی ، )معماریان،  استه نمود

د و مقرنس طاق، گنبقوس  هندسی محاسبه به را بخشی کتاب میباشد.غیاث الدین جمشید کاشانی « نوشته« »مفتاحالحساب»

                                                                                                                                                  (.             1392اریان و طبرسا، )معم و جداول محاسباتی بسیار جالبی را ارائه میدهد اختصاص داده

 غیاث الدین جمشیدی کاشانی)معماریان(.

 
 (.1392)معماریان و طبرسا،  مفتاح یا ''حساب کلید'' کتاب از صفحه یک -1شکل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گونه شناسی معماری در ایران

وع موض این. است هگرفت شکل ایران در پیش دهه سه حدود از آنها می توان گفت اندیشه دسته بندی بناها بر اساس وجوه مشترک

 ود.ب کارشناسی ارشد نامه پایان چند آن و محصول شد مطرح شهرسازی و معماری ههای دانشکد در نخست جدی بطور
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 انواع رویکردهای طراحی مساجد معاصر 

 
 رویکرد مردم گرا

 که اکثر این مساجد مساجد ساده و بدون گنبد می باشد.  .رویکرد مردم گرا آنچه که مردم می پسندند را طراحی می کند

 ارویکرد سنت گر

نتی و عماری سهنرمندان بود که در طول فعالیت حرفه ای خود، برای حفظ و احیای محسن فتحی، معمار مصری، یکی از این 

 دوری از

ن اری از زباین معما واقع در متعلقات مدرن کوشید. او خشت خام را برای شرایط اقلیمی کشورش به عنوان بهترین مصالح می دید.

 غنی

ن ملزومات آ نیکها وگونه ای طراحی می کند که شامل قواعد،  تکمعماری تاریخی و بومی استفاده می کند و کارهای خود را به 

 معماری

کرار ریخی به تسنتگراهای تا.  سنت گراها را می توان به دو دستۀ  سنتگرای تاریخی و سنت گرای معنوی تقسیم کرد. شود

 الگوهای گذشته و

 .سنت گراهای معنوی به احیای حکمت معنوی و سنت کامل اعتقاد دارند

 

 ردهای تجددگرارویک

  رویکرد نوگرا 
 ش در جهت طراحی برای زمان حالالدر رویکرد نوگرایی قابل انطباق ت

 ش  میکند که زبان معماری گذشته را برایالنوگرایی قابل انطباق ت. است

 در  این مساجد از برخی. پاسخ دادن به  نیازهای معاصر سازگار سازد

    صورت دگرگون شده استفادهعناصر و فضاها یا روابط مسجد اصیل به 

رویکردهای 
طراحی مسجد

تلفیقی

تلفیقی مردم 
گرا

تلفیقی سنت 
گرا

راتلفیقی تجدد گ

تجدد گرا

ذاتی گرای 
فلسفی

فرانوگرای نوگرایی

مردم گرا سنت گرا

سنت گرا 
تاریخی

سنت گرا 
معنوی
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ین معماران در . امی شود و معموال برای این منظور از مواد و مصالح، روش ها و سیستم های جدید ساخت استفاده می شود

 .انتخاب مصالح، وسواس افراد سنت گرا را ندارند

 

 رویکرد فرانوگرا
و یادآور می شوند که  این عصر  شیوههای  جدیدی از تفکر عموماً عصر فرانوگرا را عصر پیچیدگی، تنوع و تناقض می شمارند 

دربارۀ خود و امکانات جدیدی برای همزیستی با دیگران ارائه  میدهد. از همین رو فرانوگرایی در معماری در پی تغییر بنیاد 

  .نوگرایی است و از مهم ترین سرفصل های آن می توان به انسانی کردن محیط های اجتماعی اشاره کرد

 

  ذات گرایی 
ارند که وجود د در ذات گرایی معاصراشیائی. پرداخته می شود ر ذات گرایی معاصر بیشتر به بحث جهانهای ممکند 

 .نداد داراز این رو معماران  ذاتگرا به ویژگی های ذاتی سنت با زبان تجدد و نوگرایی اعتق. ذات دارند

 

 حالتهای وجود گنبد در مساجد

د ست، که گنبشده ا ن معاصر طراحی شده است با یکی از رویکردهای طراحی که در باال شرح داده شده، ساختهمساجد که در دورا

ار یا بدون ونه گنبد ده دو گب در هرکدام از آنها جایگاه متفاوتی دارد. با برسی مساجد معاصر تهران، به این نتیجه رسیدیم که آنها 

معاصر را  و مسجدونه ها به چند حالت تقسیم شده اند. از مساجد تهران بیست و دگنبد ساخته میشود، که هر کدام از این گ

آخر  دازیم، ودرمی پر انتخاب کرده ایم و به برسی جایگاه گنبد در آنها میپردازیم. سپس به برسی گنبد مساجد منطقه یک تهران

 ست. بوده ا است و رویکرد طراحی آنها چهبه این نتیجه میرسیم که در مساجد بیشتر از گدام حالت گنبد استفاده شده 

 

 گنبد دار 
 این مساجدی دارای گنبد هستند و به سه حالت ساخته میشوند

 

 حالت اول:

الح و روش رم، مصمسجد دارای گنبد است و گنبدش با تبعیت از فرم ساخت گنبدهای سنتی ساخته شده است. یعنی گنبد آن با ف

 ساخت سنتی ساخته شده است.

 طراح حالت گنبد  رویکرد طراحی مکان نام مسجد 

  حالت اول سنت گرای معنوی خیابان ولی عصر بالل حبشی 

 عبد الحمید نقره کار حالت اول سنت گرای معنوی تهران دانشگاه علم و صنعت

  حالت اول سنت گرای معنوی سعادت آباد (1رسول )عکس

 استاد لرزاده حالت اول معنویسنت گرای  میدان امام حسین امام حسین )ع(

  حالت اول سنت گرای معنوی پاسداران جامع غدیر خم
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 مهدی حجت حالت اول مردم گرا تهران (2دانشگاه شریف)عکس

طرح اولیه مسجد خیابان 

 (3ولی عصر)عکس

 عبد الحمید نقره کار حالت اول سنت گرای تاریخی خیابان ولی عصر

 لی عصرطرح اولیه مسجد و-3شکل شریف دانشگاه مسجد-2 شکل  عکس مسجدرسول-1شکل 

 (www.arcengroup.com: ماخذ

 

 اکثر مساجدی که گنبدهای آنها با حالت اول ساخته شده است با رویکرد سنت گرای معنوی طراحی شده است.

 

 حالت دوم:

 تبعیت از فرم سنتی ولی با روش ساخت ومصالح نوین ساخته شده است.مسجد دارای گنبد است و گنبدش با 

 طراح حالت گنبد  رویکرد طراحی مکان نام مسجد 

  حالت دوم سنت گرا تاریخی پارک بعثت (4مسجد قدس )عکی

  حالت دوم مردم گرا جنت آباد انصار المهدی

                                

 د. سنت گرای تاریخی و مردم گراطراحی شده ان حالت دوم طراحی شده است با رویکردمساجدی که گنبد آنها با 

 

 
 (www.shianews.com: )ماخذمسجد قدس    -4شکل 
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  حالت سوم:

 ساخته شده است.مسجد دارای گنبد است و گنبدش با فرم جدید، مصالح نوین و روش ساخت نوین 

 طراح حالت گنبد  رویکرد طراحی مکان نام مسجد 

 پرویز موئدی عهد حالت سوم سنت گرا تاریخی تهران (5مصلی تهران )عکس

 عیسی حجت حالت سوم ذاتی گرا فلسفی کوی دانشگاه کوی دانشگاه  

 عزیز فرمانفر مائیان حالت سوم تلفیقی تجدد گرا تهران دانشگاه تهران 
 (www.arcengroup.com: )ماخذتهران  مصال -5شکل 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 گنبد ندارد
 حالت چهارم: 

 مسجد دارای گنبد نمی باشد اما از فرمهای که حس نزدیک به گنبد را درد استفاده کرده است.

 

 طراح حالت گنبد  طراحیرویکرد  مکان نام مسجد 

 مهندس ابراهیمی حالت چهارم نو گرا هفتم تیر (6الجواد )عکس

 مسعود یوسفی حالت چهارم نو گرا سعادت آباد (7سعادت آباد )عکس

 علی شعر باف حالت چهارم فرا نوگرا نمایشگاه بین المللی حضرت ابراهیم 

 رضا دانشمیر حالت چهارم فرا نوگرا خیابان ولی عصر مسجد خیابان ولی عصر

 جهانگیر مظلوم حالت چهارم تلفیقی تجدد گرا میر داماد الغدیر

                                
                                 سعادت آباد             مسجد -8 شکل                                               مسجد الجواد -7شکل   

  (www.neshani1.ir: ماخذ        
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 شده اند. طراحی اکثر مساجدی که گنبد آنها با این حالت طراحی شده اند با رویکرد تجددگرا نوگرا و تجدد گرا فرانوگرا

 

 حالت پنجم:

 است.مسجد دارای گنبد نمی باشد و از فرمهای نزدیک به گنبد استفاده نشده 

 طراح حالت گنبد  رویکرد طراحی مکان نام مسجد 

 محمد تهرانی حالت پنجم نو گرا کارگر شمالی (8حضرت امیر )عکس

 میر حسین موسوی حالت پنجم نو گرا یوسف آباد کانون توحید

 سعید رضا بریری حالت پنجم فرا نوگرا خیابان انقالب (9امام رضا )ع( )عکس

 CAATگروه  حالت پنجم فرا نوگرا دزاشیب امیر الموئمنین 

 کامران دیبا حالت پنجم ذاتی گرا فلسفی پارک الله نمازخانه پارک الله

 

                                                
 رضا  مسجد امام -9 شکل                                                    جد امیر          مس -8 شکل     

 ( www. Manareh.ir:)ماخذ                                       

 

 ند.راحی شده اطنوگرا اکثر مساجدی که گنبد آنها با این حالت طراحی شده اند با رویکردهای  تجدد گرا نوگرا و تجدد گرا فرا

 

 نتیجه بدست آمده از بیس و دو نمونه مساجد برسی شده:
ت ب آنها ساخریت غالنتیجه گرفت که تمامی مساجد سبک سنت گرا از گنبد استفاده می کنند و اکث از بررسی نمونه ها می توان 

گنبد به  رانوگرا ازرا و فسنتی را نیز برمی گزینند و به ندرت سعی در استفاده از مصالح جدید و فرم های جدید دارند. مساجد نوگ

 د.هایی که حالت و حس گنبد دارند ،استفاده میکنن فرم شناخته شده استفاده نمی کنند و نیمی از آنها فرم

و دی توان به منبد را های مساجد با سبک های گوناگون و نحوۀ نگرش آنها به گنبد، غالب ترین دید نسبت به گ با بررسی  نمونه

د و یق اسامی دارمعماران سنت گرا که معتقد هستند فرم گنبد ریشه در سمبل ها و مبانی نظری عمدیدگاه  :دسته تقسیم کرد

چنان د و همفرم آن نماد مسجد محسوب می شود و در طراحی مساجد نوین نیز باید حضوری پررنگ همچون گذشته داشته باش

 باید سیر تکامل و جایگاه خود را در فرم مسجد بیابد.

ند طراحی همان ی مسجد نیزدر مقابل این دید نگرش دیگری دربارۀ فرم مسجد وگنبد نیز وجود دارد مبنی بر اینکه در طراح

شانه دا کند و نمود پیموضوعات دیگر باید اصل و ذات آن، مورد بررسی قرار گیرد و فرم معماری می تواند به  گونههای مختلف ن

 افتد. شدن گنبد و یا فرم های دیگر یکبار و برای همیشه اتفاق  نمی
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 شده معاصر تهران میباشد.جدول های بدست آمده از برسی بیست ودو نمونه مساجد برسی 
 طراح حالت گنبد  رویکرد طراحی مکان نام مسجد 

  حالت اول سنت گرای معنوی خیابان ولی عصر بالل حبشی 

 عبد الحمید نقره کار حالت اول سنت گرای معنوی تهران دانشگاه علم و صنعت

  حالت اول سنت گرای معنوی سعادت آباد )ص( رسول

 استاد لرزاده حالت اول سنت گرای معنوی امام حسین میدان امام حسین )ع(

  حالت اول سنت گرای معنوی پاسداران جامع غدیر خم

 مهدی حجت حالت اول مردم گرا تهران دانشگاه شریف

طرح اولیه مسجد خیابان 

 ولی عصر

 عبد الحمید نقره کار حالت اول سنت گرای تاریخی خیابان ولی عصر

  حالت دوم سنت گرا تاریخی پارک بعثت مسجد قدس 

  حالت دوم مردم گرا جنت آباد انصار المهدی 

 پرویز موئدی عهد حالت سوم سنت گرا تاریخی تهران مصلی تهران 

 عیسی حجت حالت سوم ذاتی گرا فلسفی کوی دانشگاه کوی دانشگاه  

 عزیز فرمانفر مائیان حالت سوم تلفیقی تجدد گرا تهران دانشگاه تهران  

 مهندس ابراهیمی حالت چهارم نو گرا هفتم تیر الجواد  

 مسعود یوسفی حالت چهارم نو گرا سعادت آباد سعادت آباد

 علی شعر باف حالت چهارم فرا نوگرا نمایشگاه بین المللی )ع( حضرت ابراهیم

 رضا دانشمیر حالت چهارم فرا نوگرا خیابان ولی عصر مسجد خیابان ولی عصر

 جهانگیر مظلوم حالت چهارم تلفیقی تجدد گرا دامادمیر  الغدیر

 محمد تهرانی حالت پنجم نو گرا کارگر شمالی حضرت امیر

 میر حسین موسوی حالت پنجم نو گرا یوسف آباد کانون توحید

 سعید رضا بریری حالت پنجم فرا نوگرا خیابان انقالب امام رضا )ع(

 CAATگروه  پنجمحالت  فرا نوگرا دزاشیب امیر الموئمنین

 کامران دیبا حالت پنجم ذاتی گرا فلسفی پارک الله نمازخانه پارک الله
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 درصد حالتهای استفاده شده از گنبد در رویکردهای طراحی
 حالت پنجم حالت چهارم حالت سوم حالت دوم حالت اول رویکرد طراحی

     % 100 سنت گرای معنوی

   % 33 % 34 % 33 سنت گرای تاریخی

 % 50 % 50    تجدد گرا )نوگرا(

 % 50 % 50    تجدد گرا )فرا نوگرا(

 % 50  % 50   تجدد گرا )ذاتی گرا فلسفی(

  % 50 % 50   تلفیقی )تجدد گرا(

حالت استفاده از گنبد در 

 مساجد معاصر برسی شده

29.1 % 8.4 % 12.5 % 25 % 25 % 

 

 اول میباشد.بیشترین حالت استفاده شده حالت  

              بیشترین رویکرد طراحی مساجد رویکرد سنت گرا است.

 حال مساجد منطقه یک تهران را مورد برسی قرار می دهیم:

 حالت گنبد  رویکرد طراحی مکان نام مسجد 

 حالت پنجم مردم گرا خ شریعتی -شمیران ابو تراب

 خ -بتدای شریعتیا -یدان قدسم -شمیران اعظم تجریش

 محمودی

 حالت پنجم مردم گرا

خ مهدی -خ سلیمی-خ لواسانی -سه راه دزاشیب االئمه

 زاده

 حالت پنجم مردم گرا

 حالت پنجم مردم گرا قابل محالتیم -بلوار ارتش الرسول )ص(

 حالت اول سنت گرای تاریخی هرک قرنیش -بلوار نیروی زمینی الرسول )ص(

 حالت دوم  سنت گرای معنوی صرنخ -هرک محالتیش -شمیران الزهرا )س(

 حالت پنجم مردم گرا حله اسد آبادریم -عفرانیهز -شمیران الزهزا )اسد آباد(

 حالت پنجم مردم گرا شهریار ک -دربند خ-میدان قدس الکریم

 حالت پنجم مردم گرا یابان دزاشیبخ -میدان قدس المهدی )عج(

 حالت اول سنت گرای تاریخی ارتشرکز مخابرات م -اتوبان بابایی المهدی )عج(

 حالت پنجم مردم گرا نازل سازمانیم -لوار نیرو زمینیب -لویزان المهدی )عج(

 حالت پنجم مردم گرا جمال آباد النبی )ص(

 حالت پنجم مردم گرا هرک شیردمش -اتوبان بابایی النبی )ص(

 حالت دوم تاریخیسنت گرای  بش خ چهردهمن -لوار دانشجوب -ولنجک النبی ولنجک
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 حالت پنجم سنت گرای تاریخی بهار شمالی خ -لوار کاوهب -یطریهق -خ باهنر النور

 حالت پنجم سنت گرای معنوی اقدسیه -بلوار ارتش امام حسن مجتبی )ع(

 حالت اول سنت گرای معنوی ابتدای بلوار نیروی زمینی امام حسن مجتبی )ع(

 حالت پنجم مردم گرا یدان اولم -حالتیشهرک شهید م -مینی سیتی امام حسن مجتبی )ع(

 حالت چهارم مردم گرا یدا نیاورانم -خ باهنر امام حسن عسکری )ع(

 حالت پنجم مردم گرا مالیشقناد  -خ باهنر امام حسن مجتبی )ع(

 حالت پنجم مردم گرا هرک ابوذرش -توبان ارتشا -بعد از مینی سیتی امام حسین )ع(

 حالت پنجم سنت گرای معنوی ن بست یاسر ب -اینتر از یاسرپ -خ باهنر )ع(امام سجاد 

 حالت چهارم مردم گرا هرک اللهش -اتوبان بابایی امام علی )ع(

ی ش مچتمع مسکون -ادمیدان نوبنی -پاسداران امام موسی کاضم )ع(

 چمران 

 حالت دوم سنت گرای تاریخی

 حالت پنجم مردم گرا ی البرزمتر 14نبش  -لوار آبادانب -شهرک نفت امام مهدی )ع(

 حالت پنجم فرا نو گرا نجابت جو نبش -دزاشیب امیرالمومنین

 حالت اول سنت گرای معنوی شهرک شهید محالتی امیرالمومنین

 حالت پنجم سنت گرای معنوی آزادگان خ -شهرک شهید محالتی انصار الحسین

 حالت پنجم مردم گرا خ محبی-داراباد باب الحوائج

نب بیت حضرت امام ج -حسنی کیا خ-جماران بیت حضرت امام )ره(

 )ره(

 حالت پنجم مردم گرا

 حالت پنجم سنت گرای معنوی تخ والی-شهرک محالتی پیامبر اعظم )ص(

 حالت پنجم مردم گرا حله اراجم -بتدار جاده لشکرکا -خ تیموری جامع اراج

 حالت پنجم مردم گرا اوین -کچویی خ-اتوبان چمران جامع اوین

 حالت پنجم سنت گرای معنوی وچه نیایشک -جماران خ-خ باهنر جامع جماران

 حالت پنجم سنت گرای معنوی ناد جنوبیق -ناطقیان ک -خ باهنر جامع حصار بو علی

 حالت پنجم مردم گرا فتمحصارک ه -جماران جامع حصارک

 حالت پنجم مردم گرا کالنتری توسرکانیتر از باال-دربند خ-تجریش جامع دربند

 حالت پنجم مردم گرا درسهمخ -انتهای سوهانک جامع سوهانک

 حالت پنجم سنت گرای معنوی فاز یک -شهرک قائم جامع قائم )عج(

 حالت پنجم مردم گرا چییذر خ-میدان امام زاده جامع قائم چیذر

 حالت چهارم مردم گرا روبه روی کاخ –نیاوران  جامع نیاوران

 حالت پنجم سنت گرای معنوی رسیده به شهرک شهید محالتین -جاده لشکرک جامع ازگل

جامع امام جعفر صادق 

 )ع(

 حالت دوم سنت گرای معنوی بلوار ارتش
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 حالت پنجم مردم گرا میدان امام زاده قاسم جامع امام زاده قاسم

 حالت دوم گرای معنویسنت  پیروز شفیعی خ-بلوار اوشان جامع اما صادق )ع(

 حالت پنجم مردم گرا طالب نسب ک -هاشمی خ-دارآباد جام دارآباد

 حالت پنجم سنت گرای معنوی ک امیری -خ ولی عصر جامع محمدیه

 حالت پنجم مردم گرا دیهک محم -خ معصومیه جامع محمدیه

 حالت پنجم مردم گرا خ رفیعی-خ باهنر جامع مهدیه جوزستان

 حالت دوم سنت گرای معنوی وبه روی مدرسه خان سفیدر -خ پور ابتهاج جامع والفجر

 حالت سوم سنت گرای معنوی رسیده به سه راه قیطریهن -خ کریمی جعفری

 حالت پنجم مردم گرا یریمخ -میدان باغ شاطر حجه ابن الحسن عسکری

 حالت سوم گرای معنویسنت  دانشگاه ابتدای شهرک -یبلوار اوشان -بلوار ارتش حضرت فاطمه )س(

 حالت پنجم مردم گرا خ توحید-محالتی حضرت ولی عصر )عج(

 حالت پنجم مردم گرا یستگاه مدرسها -یدان دارآبادم -خ پور ابتهاج خاتم االنبیاء

 حالت پنجم سنت گرای معنوی آبکوه یکم ک -صادقی ک -خ لواسانی رسول اهلل )ص(

 حالت دوم سنت گرای تاریخی ز محمودیهاباالتر  -خ ولی عصر رسول اهلل )ص(

 حالت پنجم مردم گرا خ فردین -خ لواسانی سید الشهداء )ع(

ک  -میدان آبک -تپه آبک -امام زاده قاسم سید الشهداء )ع(

 فارسی

 حالت پنجم سنت گرای معنوی

 حالت پنجم مردم گرا خ سمیع سید الشهداء الرک

 حالت پنجم مردم گرا شهرداریبش کوچه ن -بلوار اوشان  احمد لو 

 حالت چهارم سنت گرای معنوی مانیزک  -مقدسی خ-مژده خ-خ باهنر صاحب االمر )عج(

 حالت پنجم مردم گرا حکمت خ-سلیمانی خ-واعظی خ-خ شریعتی صاحب االمر )عج(

 حالت پنجم مردم گرا ول سربندا -بعد از میدان دربند صاحب الزمان )عج(

 حالت پنجم مردم گرا بازار تجریش صاحب الزمان )عج(

 حالت پنجم مردم گرا زبر دست خ-گالب دره خ-امام زاده قاسم صاحب الزمان )عج(

 حالت پنجم سنت گرای معنوی خ واعظی-حکمت علوی

 حالت پنجم مردم گرا حمدی زمانیاخ -خ دربند علی ابن الحسین )ع(

 حالت پنجم سنت گرای معنوی مخابرات 401روه گ -انتهای بلوار ارتش علی ابن موسی الرضا )ع(

 حالت پنجم مردم گرا ر بو علیحصا -نیاوران عتیق

 حالت پنجم مردم گرا خ دربند-میدان قدی قمر بنی هاشم

 حالت دوم سنت گرای معنوی خ فرشته-خ ولی عصر فرشته

 حالت پنجم مردم گرا بش گلپرن -لزار جنوبیگ -نو بنیاد قائم )عج(
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 حالت چهارم سنت گرای معنوی جانپور خ-یستگاه مدرسها -دارآباد مالیریها

 حالت دوم سنت گرای معنوی هرک شهید رسولیش -اتوبان بابایی الزهرا )س(

 حالت پنجم سنت گرای تاریخی یستگاه مسجدا -مقدسی اردبیلی خ-خ ولی عصر طالقانی

 حالت پنجم مردم گرا خوشروهرک ش -ویزان سهل -اتوبان بابایی علی اکبر )ع(

 حالت اول سنت گرای تاریخی جمال آباد فاطمه الزهرا )س(

داخل پارک  -خ رمضانی-خ کبیری-میدان قدس فاطمه الزهرا )س(

 طلیعه

 حالت پنجم مردم گرا

 حالت پنجم مردم گرا نب ترمینالج -ل تجریشپ -تجریش فاطمیه تجریش

 حالت پنجم گرا مردم هار راه حسابیچ -خ دربندی قائم

 حالت پنجم سنت گرای معنوی خ ملکی-پل تجریش گیاهی

 حالت پنجم سنت گرای معنوی خ دهکده-میدان آبک فمر بنی هاشم )ع(

 حالت پنجم مردم گرا بتدای خ بوکانا-میدان آبک فمر بنی هاشم )ع(

 حالت پنجم مردم گرا نصراهلل میری ک -خ دربند مسلمیه

 حالت پنجم سنت گرای معنوی شریفی منش خ-زبر دست خ-امام زاده قاسم موسی ابن جعفر )ع(

 حالت پنجم مردم گرا حصار فرج ک -گالب دره خ-خ دربندی ولی عصر )عج(

 حالت پنجم مردم گرا نعمتی خ-پور ابتهاج خ-کاشانک ولی عصر )عج(

 حالت اول سنت گرای تاریخی فاز دو -شهرک قائم ولی عصر )عج(

 حالت پنجم مردم گرا ایانهپداخل  -تجریش  همت تجریش

 حالت پنجم مردم گرا محمدی ک -هار راه اسدیچ -خ حکمت مفتخر

 حالت پنجم سنت گرای معنوی انیخسلیم-واعظی خ-خ شریعتی موسی بن جعفر )ع(

 

 ه است.مسجد بدست آمد 92مسجد می باشد. و آمار زیر از برسی این  92تعداد کل مساجد منطقه یک 

 

 .ده استشفاده و از دیگرد رویکردها بسیار کم است بیشترین رویکرد طراحی در منطقه یک تهران مردم گرا مباشد،
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 ه است.دبیشترین رویکرد طراحی در منطقه یک تهران مردم گرا مباشد، و از دیگرد رویکردها استفاده نش
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 بیشتر مساجد منطقه یک فاقد گنبد میباشند.

 

 نتیجه گیری

 البدی نیـزکمنظـر  م، نقـش کالبـدی مسـاجد اهمیـت زیـادی نداشـت، لیکن با گذشـت زمـان مسـجد توانسـت ازالصـدر اسـدر 

 وه ای خـاص ه گونــامی عمـل کنـد. تأثیـر کالبـدی مسـاجد بـه مـرور بلبه عنـوان یـک عنصـر تأثیرگـذار در شـهرهای اس

ـی داد و ممعنـا  تاریـخ، مسـجد بـه شـهر اسـامی هویـت می بخشـید و بـه محیـط شـهریپراهمیـت شـد کـه در مقاطعـی از 

ه بویـژه ای  ایـگاهجموجـب خوانایـی و جهت دهـی آن می شـد. در نـگاه بـه آنچـه از فـرم مسـجد بـه ذهـن می آیـد، گنبـد 

یـز در نختلفـی مکالبـد مسـاجد نویـن دیدگاه هـای خـود اختصـاص می دهـد. بـا توجـه بـه الگوهـای مختلـف در طراحـی 

 مـورد حضـور و یـا عـدم حضـور گنبد در فـرم کالبدی مسـاجد وجـود دارد.

کثـرا ای کننـد و تفاده ماز گنبـد اسـ تاریخیبـا بررسـی نمونه هـا ایـن نتیجـه حاصـل شـد کـه مسـاجد بـا کالبـدی سـنت گرا 

ـد بـًا و یـا گنب گنبـد نتی بهـره می جوینـد، حـال آنکه معمـاران نوگرا سـعی در ایجاد مسـاجد بـدوناز فـرم و روش قدیـم سـ

 .فرم هـای جدیـد و مصالـح جدیـد دارنـد

  با برسی مساجد انتخاب شده میتوان گنبد در مساجد قدیمی را به پنج حالت یا پنج گون تقسیم کرد.

 گنبد دار: 
 نبد است و گنبدش با تبعیت از فرم ساخت گنبدهای سنتی ساخته شده است.حالت اول:مسجد دارای گ

 ست.شده ا حالت دوم:مسجد دارای گنبد است و گنبدش با تبعیت از فرم سنتی ولی با روش ساخت ویا مصالح نوین ساخته

 حالت سوم:مسجد دارای گنبد است وگنبدش با فرم جدید و مصالح نوین ساخته شده است.

 بدون گنبد:
 حالت چهارم:مسجد دارای گنبد نمی باشداما از فرمهای که حس نزدیک به گنبد را درد استفاده کرده است.

 حالت پنجم:مسجد دارای گنبد نمی باشد و از فرمهای نزدیک به گنبد استفاده نشده است.
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