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 دانشگاه بین المللی امام رضا )ع(

 

 

 

 بررسی هندسه مناره های شهر تهران در دوره پهلوی

 و تاثیرات فرمی تفکر این سلسله بر آنها 

 

 

 

 

 

 

 دانشجو:

 شراره وقار

 

sharareveghar@gmail.com 

 

 

 

 کیده :چ

تحوالت غیرقابل انکاری داشته است و این نوشتار بر آن است که تحوالت رخ داده در دوران پهلوی را در مناره معماری ایران در عصر حاضر 

های شهر تهران در دوره پهلوی خواهد پرداخت و تاثیرات دوره پهلوی در ساختار هندسی مناره های بررسی خواهد کرد که چگونه خط 

 ایتخت این دوره تاثیر گذاشته است؟های پ فکری این سلسله بر شکل و ماهیت بصری مناره

که مناره را به شکل مدرسه شهید مطهری در تهران )مسجد سپهساالر(  –با بررسی یک نمونه عالی از معماری ایرانی در تهران بنام مسجد 

با کامل خود به کار برده است و مربوط به اواخر دوره قاجار است و مقایسه هندسه مناره های چند نمونه مسجد و فضای مذهبی تهران 
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مساجد  ییرات شکلی مناره ها خواهیم دید.مستندات مربوط بهمناره های آن به مقایسه تطبیقی آنها می پردازیم و تاثیر این تفکر را در تغ

گنجنامه و معماری معاصر ایران به دست آمده است و ابعاد آنها از روی تصاویر استحصال شده است و به وضوح تغییرات فرمی و از کتب 

 .ابعادی مناره ها در گذر زمان مشهود می باشد

 در مناره های دوره پهلوی عالوه بر تغییرات ابعادی مناره ها به تدریج تغییرات فرمی هم صورت میگیرد تا جایی که در نمونه های آخر این

 غیرقابل تشخیص می گردد.مناره عمال در فرم مسجد دوره فرم 

 کلمات کلیدی:

 مناره،پهلوی، مساجد تهران،مکان های مذهبی،گلدسته

 

 مقدمه:

ماری غرب چه از نظر سبک و شکل معماری و همچنین نوع مصالح ،فن آوری و شیوه های اجرائی و چه از لحاظ مبانی نظری نفوذ مع

معماری بسیار گسترده و فراگیر بود. اگر چه شیوه های معماری تاریخی ایران و مبانی و نمادهای آن همچنان در معماری این عصر مشاهده 

 (291ص می شود.)معماری معاصر ایران 

فعالیت خود عملکردهایی بودند که علی رغم بروز تحوالت جدید در دوره پهلوی اول،فعالیت ساخت آنها ادامه پیدا کرد و یا آنهایی که موجود بودند به 

و یا در ساخت آنها از ادامه دادند. بعضی از این بناها هر چند دستخوش تغییراتی در فرم شدند و یا به دلیل کمیت یا مقیاس شهری دچار نزول شدند 

شی از مواد و مصالح جدید استفاده شد ولی هیچگاه عملکرد آنها دستخوش دگرگونی اصولی نشد و چنانچه تغییرات کوچک در عملکرد آنها پدید آمد نا

بانی  ه عملکردها هستند.)سیر تکاملی و خواست اجتماعی آن بود.مسجد ،حسینیه ،کلیسا ،حوزه علمیه ،زورخانه و بازار نمونه هایی از این دست

 (133ص ، مسعود،امیر. معماری معاصر ایران در تکاپوی بین سنت و مدرنیته

ادعا می شود از  چون آنچه در باال آمد این نفوذ از دوره قاجار شروع و در دوره پهلوی با سرعت بیشتری به پیش رفت اما در اغلب منابع

میان ساختمانهای ساخته شده در دوره پهلوی بناهای مذهبی از این نفوذ کمترین آسیب را دیده اند و در فرم و عملکرد به روند قبلی خود 

این شکاف ادامه داده اند اما تحوالتی که در ساخت مسجدهای امروزی رخ داده است با این ادعا چندان تطبیق ندارد لذا نیاز است که مسیر 

 شناخته شود که گمان می رود در دوره پهلوی بسیار پررنگ باشد.

منار پیش از اینکه با منطق درست در جای خود یعنی بر دوش درگاهها و تکیه های مسجد بنشیند و در برابر رانش طاق پاسنگ باشد در 

شده و بیشتر به جای ماذنه و گلدسته بکار می رفته کنار ساختمانهای مذهبی هم به منظور راهنمایی و بصورت نشان مسجد ساخته می 

 (263است.) معماری اسالمی  

لذا پژوهش در خصوص تغییرات فرمی در مساجد بعنوان مهمترین شاکله بناهای مذهبی علی الخصوص در تهران که به واسطه آنکه  

 می باشد میتواند در یافتن پاسخ این سوال موثر باشد. پایتخت این سلسله بوده است دارای بیشترین ساختمانهای ساخته شده در آن دوره

بر اساس مستندات اخذ شده از کتب معتبر موجود ابعاد و اندازه ها حقیق به شیوه کتابخانه ای در کنار تحقیقات میدانی بوده است و این ت

 استحصال و در مقایسه های  به عمل آمده به کار رفته است.
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 مسجد و مناره:-1

نکه مسجد مورد بحث واقع شود ،معنای عالی و مثالی مسجد ،موضوع توضیح قرار می گیرد. این امر بدوا از طریق بیان آبیش از در اسالم 

کارکرد متعالی مسجد ،که عبادت در تعبیر گسترده ی اسالمی آن است ،مطرح می شود.در مرحله ی دوم ،اسالم رابطه ی متقابل مسجدو 

      -امیر–سوره توبه( )بانی مسعود  17در آیاتی از قرآن به آن اشاره شده است)از جمله آیه جامعه را مورد تذکر قرار می دهد که 

 (482ص

در یک تقسیم بندی کالن، مناره ها به دو دسته تقسیم می شوند؛ یک دسته مناره هایی هستند که واجد فضاهای داخلی فراوانند. گروه 

ود به همان فضایی می شود که بتواند با پلکان مارپیچ، درون مناره را در خود جای دهد. دیگر مناره هایی هستند که فضای داخلی آنها محد

می توان تجسم کرد مناره هایی که فضای داخلی زیادی ندارند، برای یک کارکرد در نظر گرفته می شده اند که این کارکرد می تواند پیام 

ره هایی را که دارای فضای داخلی زیادی هستند، می توان آثاری دانست که جنبه باشد. منا -و از جمله اذان گفتن  -رسانی از هر نوع آن 

 رنگتری داشته اند. های زیبایی شناسی و هنری پر

 

 ماخذ معماری ایران دوره اسالمی -1: شماره تصویر

 

 

 کاربرد مناره:

  (  333اذان گویی و خبررسانی     )کیانی،محمدیوسف. معماری ایران دوره اسالمی ص -2میل راهنما    -1

ساختند. مثل مسجد جامع عمرو در خطاط مصر و مسجد پیامبر )ص( در مدینه و گاه ی مناره م گاه هست که در چهار گوشه ی مسجد،

ر دیوار مسجد بنا می کردند؛ مانند مناره های جامع فیروزان در توس، گاهی ماذنه را در قسمت غربی یا شمالی مسجد یا در نیمه ی آخ

ماذنه را در بیرون از مسجد می ساختند؛مثل ماذنه جامعه سامرا در عراق که البته طبق فتوای شهید اول مردود است و گاه نیز ماذنه ی 

 (سیر تحول معماری مساجد ومصالها  111فحه ص) چسبیده به درب ورودی مسجد؛مانند بسیاری از مناره های مساجد ایران

, ،علی اکبرغفارى)همچنین مناره ها دارای پلکان هایی حلزونی شکل هستند که رابط میان حیاط و یا بام مسجد به مناره ها هستند.

 (63ص  , کتاب صاله2تعلیقات بر تهذیب االحکام, مکتبه الصدوق, ج
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 معماری در دوره پهلوی:-2

خورشیدی را از بسیاری جنبه ها میتوان نقطه ی عطفی در تاریخ معاصر دانست.این دوران اوج گرمی بازار  1350 و 1340دهه های 

ص بانی مسعود،امیر. معماری معاصر ایران در تکاپوی بین سنت و مدرنیته  )))بومی گرایی((و ))تاریخ گرایی(( در محافل علمی کشور بود .

244) 

ایران طبق الگوی غربی بود.او برای رسیدن به جامعه ای مدرن همانند جوامع اروپایی باید موانع این  هدف بلند مدت رضاشاه،بازسازی

مقصد را که مذهب و سنت بود، از سر راه بر می داشت و از راه تضعیف فرهنگ و مذهب معاصر می توانست به چنان هدفی دست پیدا 

دوره رات واضحی در رفتارهای اجتماعی و از جمله معماری شهرها زد.لذا برای تغییر فرهنگ سعی در تغیی (184ص  همان کند)

اخیر،آغازی بر دگرگونی کالبد شهرهای ایران است.به تدریج در معدودی از ساختمان های مهم دولتی و شهری،استفاده از روش ها و مصالح 

جای روش های قدیمی ساختمان سازی باز شد.با توجه  نوین آغاز شد. بدین ترتیب راه برای گسترش و جایگزینی این مصالح و شیوه ها به

 به این تحوالت در این دوره شیوه های معماری تاریخی چه از نظر شکلی و چه از نظر نحوه اجرا ،نوع مصالح و منبع الهام بیش از دوره های

کشورهای غربی است جایگزین روش ها قبل به حاشیه رانده شد و به جای آن شیوه های جدید ساختمان سازی و طراحی که خاستگاه آن 

 (289ص  همان، و شیوه های هزارساله گذشته گشت.)

از مهم ترین و بارزترین نمونه های شبه مدرنیسم گرایش اجتماع در تمامی ابعاد به ))مدرنیزاسیون((بود. از این روست که شبه مدرنیسم 

. همان،روش ها،فنون و آرمان های تجربه شده ی کشورهای غربی است.) شکل گرفته در ایران، تقلیدی جاهالنه و نسنجیده از نظریه ها

 ( 184ص

بعد از خلع پهلوی اول،فضای سیاسی کشور بازتر شد. عصر طالیی معماری مدرن در این دوره است.معماری مدرن در دوره اخیر تحت لوای 

ین دو سبک معماری ساخته شد.تلفیق شیوه های معماری مدرن متعالی و متاخر ظاهر میشود و تعداد بسیار زیادی ساختمان شاخص به ا

گذشته ایران و معماری مدرن به صورتی بدیع و جدید در سبک نوگرایی ایرانی ظاهر شد.برای بناهای مذهبی عمدتا سبک سنت  گرایی 

 قرار گرفت. ،برای ادارات سبک بین الملل ،برای سینماها سبک آرت دکو و برای پارک ها سبک ارگانیک مورد استفاده

این نهضت باستان گرایی در شکل ظاهری مصداق پیدا کرد و در باطن راه متجددانه غربگرایی را در پیش گرفت. همین اتفاق در معماری 

ستونها ،پایه ستونها،نقوش حجاری و.... به کار رفت ولی در پشت این پوسته تاریخی -این دوره و با گرایش باستان گرایانه در ظاهر بناها

 . موسسه مطالعات تاریخ معاصر(73،نقشه و فضای معمارانه نوین غربی نهفته بود)کیانی مصطفی.معماری دوره پهلوی اول . ص 

 عناصری که مورد بهره برداری و یا تقلید قرار گرفتند به دو گونه بود:

 کان ،ورودیها ،قوسها و دهانه هااول: عناصر مشخص معماری در بنا نظیر ستونها، سر ستونها ،پایه ستونها ،پنجره ها ،پل

 دوم : عناصر تزئینی نظیر نقوش برجسته،حجاریها،مجسمه ها،کنگره های بام و .....

 (85صهمان . در این اقتباس هیچگاه پالن و یا عملکرد خاص آن معماری مورد استفاده قرار نگرفت)

 داف ناسیونالیستی خود سه دستاویز داشت :این دوره کوتاه ولی نمایان باستان گرایی در ابراز اندیشه ها و اه

اول: دین اسالم و حذف تدریجی آن از صحنه سیاست و کنار گذاشتن نشانه های فکری و عملی دین که در تعبیر آن دوره عقب ماندگی و 

 مانعی برای توسعه محسوب می شد.
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 دوم: آیین زرتشت...

 (89ص همان . سوم : شاهنامه و فردوسی ..)

 یر جدی در معماری پهلوی منتهی شد. که نمونه ای از آن در زیر خواهد آمد.تغییر مس این مسیر به

 

 شناخت اجزای مناره:-3

قاعده و قانون خاصی برای محل ساختمان مناره نیست و  .برای شناخت نمونه ها نیاز است اجزای مناره و معماری آن تا حدی تعریف شود

 .مناره با دیوار را برای معماران مشخص کندتنها فتوای شهید اول می تواند ساختن 

دو مناره یکى در راست و دیگرى در چپ مسجد یکى نماد و سمبل اعتقاد به قرآن و دیگرى سمبل و نماد اعتقاد به اهل بیت پیامبر)ص( 

 است که هر دو چراغ راه سالکان منزلگه توحیدند.

نمایان طریق توحید نمى دانند و فقط قرآن را راهنماى طریق توحید مى دانند, لذا اما از آنجایى که اهل تسنن, اهل بیت پیامبر)ص( را راه

منزلگه توحید)مسجد( را مزین به یک چراغ هدایت مى کنند که همانا سمبل و نماد ایمان به کتاب خدا به عنوان تنها راه هدایت به منزلگه 

 سعادت و رستگارى باشد.

 زیر است. معماری مناره شامل قسمتها و خصوصیات

 پایه.بصورت سکوهای مربع شکل یا کثیراالضالع هستند که منار در وسط آن قرار گرفته ،رو به باال ادامه می یابد. -1

بدنه یا ساقه: شکل فرم بدنه مناره در پهنه ممالک اسالمی متفاوت و دارای تنوع بسیاری است و با توجه به ذوق و ابتکار معماران هر  -2

 جلوه گر می شود. ناحیه به صور گوناگون

 مناره های منفرد به سه دسته تقسیم می شوند.

 الف( مناره های استوانه ای 

 ب(مناره های مخروطی

 ج(مناره های منشوری 

 دکل و پلکانها -3

با  تاج یا کالهک : بدنه مناره در گلوگاه با چند رشته مقرنس کاری یا پیش آمدگی مقعرگونه ،مانند گل نیلوفر یا گل شیپوری بازشده -4

افزایش مقطع عرضی به صورت دایره یا چندصلعی در می آید. این مقطع به دست آمده ،نعلبکی مناره را که جایگاه موذن است به 

 وجود می آورد.

 راس -5

 (341تا  336کیانی ،محمدیوسف، صفحات معماری ایران دوره اسالمی )

با قطر بزرگ مى ساختند ولى مناره را اسطوانه اى با قطر کوچک و  چون غرض از ساخت برج نگهبانى بود, لذا آن را به شکل اسطوانه اى

 بلند مى ساختند. و کال هویت شکلى برج و مناره را مى شود با تاج آنها مشخص نمود.

شت از طرف دیگر شکل مخروطی و استوانه ای آن عاملی مقاوم در برابر زلزله است؛ به صورتی که وقوع زلزله با جذب نوسانات رفت و برگ

رشی پایه از تراز کف تا تراز فوقانی خود از میزان نوسانات ناشی از زلزله کم می شود. از نظر ظاهری، مناره ها از پایین به باال بنیروهای 

 مناره می گویند. « گلوگاه»هستند که در فراز آن به یک طوق بر می خوریم که به آن « ساق»دارای یک 
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می گویند  یا سرپوش «تاج»می گویند. به باالترین قسمت مناره نیز « نعلبکی»تر قرار دارد که به آن در باالی گلوگاه، قسمتی به شکل چ

 .به آن اضافه شود یا راس «شالوده»که اگر بخش 

اف آن دیواره یا نرده کوتاهی می رسرپوش مهمترین قسمت مناره است و جایگاهی است که دعوت به نماز در آن صورت می گیرد، در اط

 و در راس مناره نیز سایبانی جهت حفاظت موذن از در برابر باد و باران ساخته می شود. کشند

مسجد –یک نمونه مربوط به دوره قاجاریه که اجزای کامل گلدسته را دارا  میباشد )مدرسه ،بعد از بررسی و تعاریف مربوط به مناره ها 

 در نمونه های زیر بررسی می شود این اجزا و ابعادو قرار می گیرد بررسی مورد ( یا مسجد سپهساالر شهید مطهری

 نمونه های موردی مربوط به دوره پهلوی در تهران:

 )اقصی(مسجد مشیر السلطنه

 مدرسه فیسلوف الدوله 

 مسجد دانشگاه تهران

 مسجد و حسینیه ارشاد

 مسجد الجواد)که مناره ندارد اما به شکل یک میل ساخته شده(

 مسجدامیر

 توحید مسجد و کانون

 مسجدالغدیر

 

 

 

 

 

 بررسی نمونه ها: -4

در این مرحله مسجد سپهساالر بعنوان بهترین نمونه موجود ساخت مسجد در شهر تهران که تاریخ ساخت آن به آغاز دوره پهلوی بسیار 

مسجد متاخر  8با معرفی نی پیروی کرده است معرفی می شود و از الگوهای ساختاری مسجد مدرسه های ایرانزدیک است و از طرف دیگر 

 دیگر و بررسی آنها خواهیم پرداخت.

 

 )مدرسه عالی شهید مطهری( میرزا مهدی خان خانشقانیسجد سپهساالر م-1-4
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بنا در ضلع جنوب شرقی میدان بهارستان واقع شده و از جانب شمالی به مجلس شورای ملی و از جانب غربی به خیابان مصطفی خمینی و 

 (86عالمه شریف رازی محدود شده است. )گنجنامه ص از بخش جنوبی به 

ایوان جنوبی که ابعاد و تناسبات آن در قیاس با فضای تزئینی سطوح کاشی کاری آشکارا بر اهمیت آن صحه می گذارد مهمترین بخش 

فضاست. این ایوان که بزرگ تر از سه ایوان دیگر است با دو ایوان کوچک فرعی در جوانب غربی و شرقی خود ترکیب شده و ساختاری 

از ویژگیهای این ایوان وجود چهار مناره متصل به پایه های ایوان هاست که این چهار مناره با پایه هایی سنگی  پلکانی به خود گرفته است.

متر به شیوه ای ظریف و دلپسند حجاری و بندهای آن سرب ریزی شده و بدنه ی انها با آجر لعاب دار نقش هایی به خود  2به ارتفاع 

 (90ص )بناهای مذهبی تهرانگرفته است 

 

 ماخذ :گنجنامه ، بناهای مذهبی تهران -2: شماره تصویر

مناره به شکل قرینه طراحی شده و با کاشی کاری های تزئینی ،مقرنس های ظریف و کتیبه هایی از آیات قرآن پوشیده شده است و برج 

 (90 )هماندارد.  ساعت نیز به صورت حجمی مستطیل شکل در میانه ی ایوان قرار

استفاده از قاب های پر و خالی )مشبک( برای تکمیل ترکیب بندی مناره ها با ایوان اصلی و حل کردن اختالف ارتفاع چشمگیر ایوان با 

خالی  این بنا به کار گرفته اند.در مسجد حکیم اصفهان نیز استفاده از قابهایدیگر قسمت های ساختمان ،نواوری دیگری بود که در طراحی 

زیبایی به کار رفته  به چشم می خورد اما کارکرد این قابها در مسجد سپهساالر بسیار بدیع تر است و در بدنه ی خارجی بنا نیز در نهایت

 (91ص  است.)همان
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 ماخذ :گنجنامه ، بناهای مذهبی تهران -3: شماره تصویر

مرکزی که به صورت ازاره های سنگی حجاری شده و پایه ی مناره های جنوبی در آن کار گذاشته شده تزئینات سنگی فضای حیاط 

اند،....پایه های مناره های چهارگانه در بخش جنوبی که بر روی ایوان و روی گنبدخانه قرار دارند ....نرده های چوبی گره سازی شده ی 

 (91ص  )همانزئینات افزود.موذنه ی مناره ها و برح ساعت را نیز باید به ت

مناره ها و کتیبه قرآنی جبهه ی جنوبی هم از دیگر کاشی کاری های تزئینی و قابل ذکر در بناست.این کتیبه های بسیار  کتیبه ی روی

ص  )همانکاشی هفت رنگ هستند اما با همان شیوه و روش هفت رنگ ساخته و پخته شده اند.20*  20رگ تر از اندازه ی معمول بز

93) 

 وضعیت هندسی مناره های این بنای کهن را در جدول شماره یک مشاهده می کنید.

 نام مکان

 

شماره 

 مناره

سطح 

مقطع 

 مناره

ارتفاع 

 مناره

ارتفاع 

 ساقه

ارتفاع 

 گلدسته

نسبت 

گلدسته 

 به ساقه

نسبت 

مناره به 

 گلدسته

نحوه اتصال 

ساقه به 

 گلدسته)گلوگاه(

هندسه 

 سرپوش

هندسه 

 ذنه(گلدسته)مو

شهید  مسجد -مدرسه

 )سپهساالر(مطهری

 استوانه استوانه نعلبکی 5.25 .3 8 23 42 دایره 1

 استوانه استوانه نعلبکی 5.14 .3 7 18 36 دایره 2

 استوانه استوانه نعلبکی 5.6 .3 5 16.5 28 دایره 3

 استوانه استوانه نعلبکی .5 0.3    دایره هندسه غالب بر مناره ها 
 ماخذ : نگارنده-1: شماره جدول
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 بررسی نمونه های دوره پهلوی :-2-4

 

 :(مشیرالسلطنه اقصی) مدرسه –مسجد -1-2-4

ساخت بنا وزیر خزانه داری مظفر الدین شاه قاجار بود و در بانی مدرسه میرزا احمدخان مشیرالسلطنه آذربایجانی بوده است.وی در زمان 

ار شد. نام اصلی بنا که توسط واقف در حضور حاج شیخ فضل اهلل نوری به بنا اختصاص داده شد اواخر عمر صدراعظم محمدعلیشاه قاج

 (70ص  )همانمدرسه و مسجد اقصی می باشد که در میان مردم به مشیرالسلطنه شهرت یافته بود.

 

 

 ماخذ :گنجنامه ، بناهای مذهبی تهران -4: شماره تصویر

 

 مدرسه فیلسوف الدوله -2-2-4

 اسماعیل تهران ،خیابان مصطفی خمینی جنب بقعه امامزاده سید

وقف شده است. فیلسوف می  1322بانی مدرسه میرزا کاظم طبیب رشتی فیلسوف الدوله ملقب به ملک االطبا بوده است و در سال 

اف نداد و سیداسماعیل در مجاورت بنای خود تزیین نماید ولیکن عمر او کفخواست دو مناره سردر اصلی را زیباتر از مناره های امامزاده 

 (126بناهای مذهبی تهران   ص گنجنامه نیمه تمام باقی مانده است ) مناره ها همچنان آجری
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 ماخذ :گنجنامه ، بناهای مذهبی تهران -5: شماره تصویر

 

 تهران)عبدالعزیز فرمانفرماییان(مسجد دانشگاه -3-2-4

خورشیدی با طرح عبدالعزیز فرمانفرماییان ساخته شد.مسجد از گنبد خانه،حیاط و  1345و  1336مسجد دانشگاه تهران بین سالهای 

فضاهای جنبی تشکیل شده است. دو منار سنگی بلند شاخص مسجد در طرفین ورودی شمال شرقی حیاط قرار گرفته اند.)بانی 

 ( 39د،امیر..صمسعو

متر،تمامی با سنگ تراورتن پوشیده شده و جمله ))الملک هلل (( روی هر یک از آنها مقوش است.  40/28دو مناره مسجد به ارتفاع 

 (39)پورجعفر،محمدرضا،امیرخانی ،آرین،لیلیان ،محمدرضا، معماری مساجد مدرن و معاصر آسیا،اروپا ،آمریکا،آفریقا و اقیانوسیه،ص 

 

 

 ماخذ :گنجنامه ، بناهای مذهبی تهران -6: شماره تصویر
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حیاط به خاطر کیفیت رواق ها و ابعاد و اندازه هایش،فضایی شفاف و ظریف،صمیمی و بیانگر دارد، در حالی که گنبدخانه واجد هیبتی سرد 

ه  و بلند نیز اضافه می شود. مسجد باز چرتنوع تر جلوه می کند و به این و خاموش است.وقتی به همه این موارد یک جفت منار کشید

 (484ترتیب به شکل مجموعه ای از فضاهای متباین ادراک می گردد و ترکیب احجام آن چشم گیرتر می شود)بانی مسعود،امیر، ...ص

 

 ماخذ :گنجنامه ، بناهای مذهبی تهران -7: شماره تصویر

 

 : مهندس بهرامیحسینیه ارشاد-4-2-4

شده های انجامشهر تهران است. شهرت حسینیه بیشتر به خاطر سخنرانی خیابان شریعتیفرهنگی واقع در -حسینیه ارشاد مرکزی مذهبی

 )ویکی آیدیا(.است محمد مفتحو  علی شریعتیهای فرهنگی و سیاسی ها و فعالیتجا، خصوصاً سخنرانیدر آن

و پس از پایان گرفتن کارهای ساختمانی،که شامل احداث سالن بزرگی با  1344اواخر سال  چهل احداث شدند. ازدر نیمه دهه این دو بنا 

 (387، 1375صندلی ،تاالرهای قرائت ،بخش اداری و اقامت گاه مهمانان بود،اجرای برنامه ها به سرعت آغاز شد)دالنکور  1800

 

 ، بناهای مذهبی تهرانماخذ :گنجنامه  -8شماره:  ریتصو
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 مهندس ابراهیمیمسجد الجواد)ع(؛ -5-2-4

مسجد الجواد به عنوان اولین مسجد مدرن ایران در یکی از شلوغ ترین میادین پایتخت قرار دارد که خصوصیاتی از این دست باعث شده از 

 نقل از شبستان()به تا کنون، اهمیت های خاص خود را داشته باشد. ۱۳۴۲ابتدای تاسیس خود به سال 

پر در پالن و یک مخروط ناقص در نما می باشد.بطور کلی مسجد در قالبی ورای تعریف عمومی  12ایده اصلی مسجد به صورت یک ستاره 

د منار و گنبد و سردر .. می باشد)پورجعفر،محمدرضا،امیرخانی ،آرین،لیلیان ،محمدرضا، معماری مسجد طراحی و ساخته شده و نیز فاق

 (70مدرن و معاصر آسیا،اروپا ،آمریکا،آفریقا و اقیانوسیه، ص  مساجد

حجم مسجد تندیس گراست و نزدیک ترین فرم به آن در معماری سنتی ایران همانا فرم میل ها،آرامگاه ها و بقعه های معماری اسالمی 

ر طرح مسجد الغدیر به صورت هوشمندانه است.هندسه شبستان مسجد در اصل همان فرم مسجد است و به نظر می رسد این ایده بعدها د

 (489.ص بانی مسعود،امیر. معماری معاصر ایران در تکاپوی بین سنت و مدرنیته )ای مورد اقتباس قرار گرفته است.

 

 

 معماری مساجد مدرن و معاصر     -9: شماره تصویر

 

 همکاران(مسجد امیر )یوسف شریعت زاده و -6-2-4

خورشیدی و با  1350و  1346مترمربع بین سالهای  1100در حاشیه ی غربی خیابان کارگر شمالی تهران در سایتی به مساحت حدود 

طراحی محمد تهرانی ساخته شده است. پلکانی بتنی که در باال به ماذنه منتهی می شود منار مسجد را می سازد. مهمترین فضای همجوار 

شبستان مسجد است که در دو طبقه ی مرتبط با هم طراحی شده است و نمازخانه های  –به جز منار پلکانی  –با حیاط در تراز همکف 

 بخش عمده ای از بنای مسجد تخریب و ساختمان دیگری بر جای آن ساخته شد( 1384زنانه و مردانه را در خود جای می دهد.)در سال 

ر  مسجد به شکل پلکانی بتنی و بزرگ در کنج شمال شرقی مسجد ساخته شده شبستان و منار از عناصر شاخص حیاط مسجد هستند.منا

است. این منار،بلندترین و شاخص ترین المان حجم ساختمان مسجد است. احجام دیگر مسجد که پله پله شکسته اند و در مرتفع ترین 

سعود،امیر. معماری معاصر ایران در تکاپوی بین سنت بانی م)نقطه خود به منار نزدیک می شوند، بر این عنصر شاخص بنا تاکید می کنند 

 (488و  487. صو مدرنیته
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 ایرانمعماری معاصر ماخذ :  -10: شماره تصویر

 مسجد و کانون توحید-7-2-4

توحید ،بنایی مترمربع و با طرح میرحسین موسوی ساخته شدمسجد و کانون  1200در سایتی به مساحت  57و  1350بین سالهای 

چهارطبقه با نمای آجری است. تنها عنصر نمایان ساختمان مسجد و کانون توحید، نمای شمالی آن است.درباره ی مبانی نما،حجم بلند و 

آنکه با نمای ساختمان  ه نما چرخیده است و ظاهرا نقش منار را ایفا می کند،قرار دارد.این حجم بیتمام بسته ای آجری که نسبت ب

ترکیب شود، به طور مجزا در جلوی آن طراحی شده است . در نمای ساختمان پله نقش مهمی ایفا می کند. طراح ،پله را در نما به اشکال 

و گاه پاگرد آن را نمایان می م بسته ی منار جای می دهد و در جای دیگر حرکت پله مختلف به کار می گیرد؛ جایی آن را در غالف تما

 (491صا پله هاست.)همان،سازد.در حقیقت،بازی سطوح پرو خالی و چرخش احجام در نما بیش از هر چیز زاییده بازی ب

 

 ماخذ : معماری معاصر ایران -11: شماره تصویر

 مسجد الغدیر:-8-2-4

و  1355متر و با طرح جهانگیر مظلوم یزدی بین سال های  55*2/15شمالی شهر تهران در سایتی مستطیل شکل به ابعاد در نواحی 

حجم اصلی مسجد منشوری دوازده وجهی به خورشیدی به اتمام رسید(  1366خورشیدی ساخته شد)فاز نهایی طرح در سال  1356

که بدون عقب نشینی زیاد نسبت به خیابان اصلی جنوبی قرار گرفته و کامال از از ساختمانهای اطراف خود متمایز شده  متر است 20ارتفاع 

 (491.ص )هماناست.
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بر جهت خاصی تاکید نمی کند این کیفیت فضایی با قاعده ی کثیراالضالع نزیدک به دایره برای گنبدخانه،فضایی به وجود می آورد که 

آنچه در گنبدخانه های مساجد سنتی اتفاق می افتد ،متفاوت است. این فضا عمدتا یادآور فضاهای بناهای آرامگاهی و میل های بین راهی 

 (492. ص ایران است. )هماندر معماری سنتی 

 

 ماخذ : معماری معاصر ایران -12: شماره تصویر

 تحلیل داده ها-5

 جدول تحلیل داده ها

 نام مکان

سطح 

مقطع 

 مناره

 ارتفاع مناره
ارتفاع 

 ساقه

ارتفاع 

 گلدسته

نسبت 

گلدسته 

 به ساقه

نسبت مناره 

 به گلدسته

نحوه اتصال 

ساقه به 

 گلدسته)گلوگاه(

هندسه 

 سرپوش

هندسه 

 گلدسته)موذنه(

 استوانه استوانه نعلبکی .5 0.3    دایره مسجد شهید مطهری

 استوانه ندارد استوانه 0 0 ندارد 46 46ناقص= دایره مسجد فیلسوف الدوله

 استوانه استوانه مستقیم 4.7 .3 3.6 11.5 17 دایره مدرسه اقصی-مسجد

 شش ضلعی شش ضلعی مستقیم 6.4 0.18 4 21.5 25.5 مربع حسینیه ارشادمسجد

 مربع مربع پلکانی 4.5 .3 3 11 13.5 مربع مسجدامیر

 استوانه استوانه ندارد 3.3 .4 8.5 19.5 28 دایره مسجد دانشگاه تهران

 _ مسجد غدیر
=ارتفاع 

 14مسجد 
 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد

 ندارد ندارد ندارد 0 0 ندارد 28 28 دایره مسجد الجواد

مسجد و کانون 

 توحید
 ندارد ندارد 0 0 ندارد ندارد 20.5 مربع

مکعب 

 مستطیل
 ماخذ : نگارنده -2: شماره جدول

 

با نگاهی به جدول شماره دو به راحتی می توان متوجه شد که با گذر زمان وفاداری مساجد به شاکله های اصیل مناره ها به مرور کاسته 

تفکیک مناره به تفکیک و کمال وجود دارند اما در مقایسه ،در مسجد سپهساالر اجزای و به تدریج از شکل مناره خارج می شوند.می شود 
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 شکل استوانه یکپارچه در می آید.در جای دیگراجزا در مناره های دانشگاه تهران از بین رفته است و مناره به شکل مناره های ابتدایی به 

بودن و آیرودینامیک آن در نمونه نهایی به کلی از  سطح مقطع آن از دایره با چندضلعی های نزدیک به دایره تغییر کرده و نقش ضد زلزله

 )مسجد توحید(بین رفته است.

در مسجد سپهساالر تناسبات بسیار دقیق و محاسبه شده ای مشاهده می شود که باعث زیبایی بخشی و هماهنگی مناره ها در خود و 

 سپرده شده است. نسبت به فضا شده است که این تناسبات به تدریج در سالهای بعد به فراموشی

اجزای تشکیل دهنده مناره اصیل به تدریج کاسته شده تا جایی که گلدسته یا ماذنه که فلسفه اصلی ساخت مناره بوده است 

)مسجد حذف می شود و کل مناره تبدیل به یک میل ناآشنا می گردد و یا شمایی از چنین میلی را به تصویر می کشد)مسجدتوحید(

مناره در مقایسه با ارتفاع دیوارهای مسجد و در عمل کاسته اجزا که از ابتدا در حسینیه ارشاد به کوتاه شدن ارتفاع . این تقلیل الجواد(

 در مسجد الغدیر به حذف کلی مناره از بنا شده است. شدن تاثیر بصری آن برای مخاطب شده بود،

از تاثیرات تفکری است که به شرح در تعریف این سیر فاصله گیری از گذشته و سابقه طراحی مناره ها که به سمت حذف آن پیش می رود 

 پهلوی است آمد.سیاست گذاری سلسله 

آن پایه استوار می کنند و دیگران در اقصی نقاط دنیا معماری گذشته ما را به عنوان پایه و اساس می گیرند و افکار و ایده های خودرا روی 

 275) ص 12.الف 1340ما با کمال بی انصافی این گوهر گرانبها را که در اختیار داریم گذاشته ایم و به دنبال دیگران می رویم )سیحون

 بانی مسعود(

 

 گیری :نتیجه 

اره های مساجد شناخته شده شهر دچار در بررسی های به عمل آمده مشاهده می شود که ما بین سالهای آغاز و پایان سلسله پهلوی من

تغییرات واضحی گردیدند و اشکال آنها از استوانه ها،مخروطها یا چند وجهی های مرتفعی که مکانی مسقف و مزین برای روشن کردن نور 

 یا اذان گفتن داشته اند به یک المان عمودی تبدیل شده اند که شاخصه ای از هویت قبلی مسجد در خود ندارند.

برای کمرنگ کردن فرهنگ اسالمی تالش می کرد و از شکل اصلی خود خارج شده اند و تفکری که زای گلدسته ها یک یک حذف شده اج

 با کمرنگ کردن حضور شاخصه های مسجد که یک بنای مذهبی تالش خود را برای این کار کرده است
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 دفتر ششم. کامبیز حاجی قاسمی گنجنامه مساجد

 گنجنامه بناهای مذهبی تهران دفتر سوم

 تاریخ معاصر ایران امیر بانی مسعود

 سبک شناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران دکتر وحید قبادیان

 معماری مساجد مدرن و معاصر     تاریخ معاصر ایران

 معماری دوره پهلوی اول مصطفی کیانی

 م تا کنون     غالمرضا مقصودیسیر تحول معماری مساجد و مصالها از صدر اسال

 معماری ایران دوره اسالمی محمدیوسف کیانی

 آشنایی با معماری اسالمی ایران   محمدکریم پیرنیا

 بانی مسعود،امیر. معماری معاصر ایران در تکاپوی بین سنت و مدرنیته

 معماری مساجد مدرن و معاصر    محمدرضا پورجعفر،آرین امیرخانی،محمدرضا لیلیان

 73مجله مسجد مرداد و شهریور 

 , کتاب صاله2على اکبر غفارى, تعلیقات بر تهذیب االحکام, مکتبه الصدوق, ج
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