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An Analysis of the Originality of Contemporary Mosques 
in the Islamic World

[1] New technologies in architecture: The interaction with Iran’s Islamic architectural 
values [2] A study on the role of dome in the design patterns of contemporary mosques [3] 
Testing the application of “Justified Plan Graph”(JPG) in Iranian-Islamic architecture case 
studies: Rasoolian House in Yazd and a house in Masooleh [4] A study of Iranian Islamic 
originality in contemporary modernist mosques; A case study: Design of Valiasr crossroads 
mosque in Tehran [5] Mosque design patterns in contemporary architecture [6] Search for 
identity in contemporary architecture of Saudi Arabia [7] Contemporary mosques and 
revival of sacred identity [8] Critical analysis of mosque design case study: VALI ASR 
mosque in adjacent to city theater of Tehran (Tehran) [9] An introduction to Islamic identity 
in architecture and urban planning [10] Realization of Islamic identity in architectural 
works [11] Tehran: Masjed; 2013 [12] Beautiful Mosque; 2013 [13] Qom: Esmaeelyeh; 
2016 [14] San Francisco: Wikimedia Foundation, Inc; 2018 [15] California: Archdaily; 2011 
[16] Tehran: Eavar; 2017 [17] Massachusetts: Archnet; 2015 [18] Toronto: AKDN; 2001

Aims The main aim of the research is to recognize the criteria of the authenticity of 
contemporary mosques based on the obtained criteria. Recognizing the originality to improve 
the development process of mosques and modeling for the design of future mosques or their 
development plan.
Methods The research method is the identification and extraction of indicators, reasoning, and 
analysis of examples using the opinions of a focused group of experts, and scoring based on 
indicators.
Findings The characteristics of the authenticity of the mosques were set in two dimensions, 
content and body. Content characteristics, such as the use of familiar historical symbols and 
elements of nature (light and water) as well as respect for community and human privacy and 
the symbolic divine dimensions of the space to express the sacred nature of mosques. It includes 
the user pattern and the exact type of structure. In none of these cases should one judge the 
superiority of the past or today with prejudice, but rather the criterion of its comprehensive 
usefulness in the mental and physical benefit of the audience.
Conclusion The analyses show the differences and commonalities of the factors of the 
authenticity of the mosque. Mosques that had more body manifestation in content aspect at the 
general of the design of the mosque, were more original. But mosques that have emphasized 
symbols in terms of content, and they had a weak manifestation of content in the body, were in 
the middle category. Also, merely sustainable architecture, emphasizing the transformation of 
symbolic forms and deconstruction in the design, regardless of the content dimensions, has not 
increased the originality.
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  دهیچک

سنجی مساجد معاصر های اصالتشناخت معیار ،مساله اصلی پژوهش اهداف:
منظور اصالح روند ها بهشناخت اصالت است. آمدههای بدستشاخصهبر اساس 

   ست.اتوسعه مساجد و الگوسازی برای طرح مساجد آتی یا طرح توسعه آنها 
ها، استدالل و روش پژوهش بخش شناسایی و استخراج شاخص ها:روش

تحلیل مصادیق با استفاده از نظرات گروه متمرکز کارشناسان و امتیازگیری بر 
  ست. ا هااساس شاخصه

 وهای اصالت مساجد، در دو بعد محتوایی و کالبدی شاخصه ها:یافته
های آشنای تاریخی و عناصر مادهای محتوایی، همچون استفاده از نشاخصه

همچنین احترام به اجتماع و خلوت انسانی و ابعادی  و آب) و طبیعت (نور
های نمادین الهی فضا برای بیان ماهیت قدسی مساجد تنظیم شدند. شاخصه

گذاری کلی سازه و کالبد در صداقت ظاهر و باطن کار تا کالبدی از سیاست
شود و تا انتخاب الگوی سازگاری تزیینات و روسازی کاذب سنتی آغاز می

شناسی سنتی، جدید یا ترکیبی و الگوی کاربری و نوع اقلیمی، الگوی زیبایی
 شود. در هیچ یک از این موارد نباید متعصبانه نسبت بهدقیق سازه را شامل می

برتری گذشته یا امروز نسبت به هم قضاوت کرد، بلکه معیار سودمندی جامع 
  مندی روحی و جسمی مخاطب است. آن در بهره
دهنده تمایزات و اشتراکات عوامل اصالت مسجد ها نشانتحلیل گیری:نتیجه
بروز کالبدی  ،وجه محتوایی در کلیات طرح مسجددر  . مساجدی کههستند

اند. مساجدی که از بعد محتوایی بر بیشتری داشته، اصالت بیشتری داشته
اند، در رده اند، ولی در کالبد، ضعف تجلی محتوا داشتهها تاکید داشتهنماد

های معماری پایدار، تاکید بر اند. همچنین صرف رویکردمتوسط جای گرفته
ر طرح بدون توجه به ابعاد محتوایی، های نمادین و ساختارشکنی ددگرگونی فرم

  سبب افزایش اصالت نشده است. 
  تزییناتمعماری معاصر، مسجد،  سازگاری اقلیمی،معماری اسالمی،  :هاکلیدواژه

  
  ۰۶/۰۴/۱۳۹۹ افت:یدر خیتار
  ۰۵/۰۸/۱۳۹۹ رش:یپذ خیتار

	  hamzenejad@iust.ac.ir مسئول: سندهینو*

  

  مقدمه
ها یکی در توان دو گروه از پژوهشاین پژوهش می در ذکر پیشینه

باب اصالت معماری و دیگری در باب معماری مساجد معاصر را 
ها که در پی پاسخ به این پرسش همکارانو  نژادمهدویذکر کرد. 
هایی را در طراحی مساجد معاصر ایران در توان گرایشآیا می

پیشنهاد نمود؟ چه معیارهایی برای این مقایسه با جهان اسالم 
هایی در طراحی مساجد توان در نظر گرفت؟ چه گرایشمهم می

معاصر وجود دارند؟ و هر یک دارای چه مشخصاتی هستند؟ و بر 
شناسی شکلی، به چهار اساس نتایج آنها مساجد بر اساس گونه

جد اند که عبارتند از: مساجد نوگرای سفید، مسادسته تقسیم شده
و  نژادحمزه. 1]-[5نابگرا، مساجد فرمگرا و مساجد نوگرای التقاطی

دنبال بررسی چگونگی انطباق شکل و کالبد مساجد جدید هب عربی
با مبانی نظری خاص مساجد در حکمت اسالمی هستند و ضمن 
معرفی الگوهایی برای مساجد معاصر، طبق نتایج آنها برخی 

ست، ا اوری در معماری ضروریهای ناشی از پيشرفت فندگرگونی
اما باید مرزی مشخص برای آن در نظر گرفته شود تا تغييرات 
شکلی باعث تغيير مفاهيم واالی انسانی نشود و معماری مسجد 

در . 4]-[6می باشددر عين بداعت، همچنان بازگوکننده تعاليم اسال
 علت توقف این پروژه را بررسی کرده است. کارنقرههمین راستا 

، جایگاه و تعریفعلت را تغییر نگرش مدیران شهری نسبت به  وی
جای تشخیص مذهبی در های اصیل مسجد دانسته که بهارزش

مجموعه، خود را با مجموعه سازگار کرده و عنصری منفعل است. 
های جهانی در طرح این مسجد افزون بر آن سرچشمه نظری سبک

رها، ساختارزدایی از دینی، اندیشه جدایی دین از علوم و هنبی
ومرج در هدفی و هرجهای پایدار و در نهایت بیها و ارزشمعیار

سعی در شناسایی  محمدیو  بمانیان. [8 ,7]خلق آثار هنری است
نسبت بـه گنبد  های طراحی فرم مسـجد از لحاظ دیدگاهشانالگو
مساجد اند که ها به این نتیجه رسیدهاند و بـا بررسی نمونهداشته

کنند و اکثرًا از فرم و استفاده می با کالبدی سنتگرا همواره از گنبد
جویند، حال آنکه معماران نوگرا سعی در روش قدیم سنتی بهره می

های جدید و مصالح جدید بدون گنبد یا گنبد با فرم ایجاد مساجد
 . [2]دارند

المی، ای دارد؛ چنانچه در معارف اسدر اسالم عبادت جایگاه ویژه
عبادت سبب رشد  ،دانند. در کلعبادت را هدف آفرینش انسان می

سازی و واسطه سه تعهد خودسازی، جامعهو کمال انسان به
شناسی است. ضمن بیان اینکه جایگاه عبادت انسان امام
گاه یا همان مسجد است، بروز کالبدی آن در جهان اسالم با سجده

شود. ا دارد، دیده میکاربری مسجد که مناسبات خاص خود ر 
مسجد در تمدن اسالمی بهترین فضا برای خودسازی و 

 .[9]واسطه هدایت و رهبری انسان کامل استسازی بهجامعه
ای باشد که بستر خودسازی و بنابراین طرح مسجد باید به گونه

های رهبر اسالمی به دور سازی را فراهم کند و از رهنمودجامعه
توان مسجد اصیل دانست. ضمن آنکه می نباشد. چنین مسجدی را

های اسالمی که در تنها در کشوردر دنیای کنونی مسجد نه
های غیراسالمی نیز بروز و ظهور یافته و شایسته است که در کشور

 دنیای تکثرها، وحدت کالبدی خود را که بروزی از یگانگی اندیشه
اسالمی و  هایبنابراین مسجد در کشورتوحیدی است، حفظ نماید. 

عنوان نمادی از اندیشه توحیدی اسالم، باید از غیراسالمی به
اصالت کافی برخوردار باشد. به همین جهت بررسی مساجد معاصر 

تواند راهنمای خوبی برای جهان اسالم از حیث اصالتشان می
معماران و شهرسازان و بعضًا حکومتداران باشد تا بتوانند مساجدی 

های اصالت باشد. در پژوهش حاضر، معیار دربردارندهبسازند که 
سنجی مساجد های اصالت و اصالتهدف اصلی شناخت معیار
آمده است. در واقع سواالت دستهای بهمعاصر بر اساس معیار

های اصالت در بنای مساجد اصلی پژوهش اینها هستند: معیار
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د بزرگ معاصر با توجه به فناوری جدید چیست؟ از میان مساج
ها در ساخت مسجد کدام الگو اصالت مقیاس و تجارب ملی کشور

توان به تمایزات و ها میبیشتری دارد؟ بر اساس این تحلیل
های اسالمی و غیراسالمی اشتراکات عوامل اصالت مسجد در کشور

  دست یافت.
بررسی مساجد معاصر بیشتر از حیث  ،طور که مشخص استهمان

حتوای مسجد مورد توجه پژوهشگران بوده کالبدی متناسب با م
توان چنین برداشت کرد که وحدت های فوق میاز پژوهشاست. 

های کالبدی مساجد موضوع مهمی است که باید در اندیشه
های نوین معماری معاصر به آن توجه شود؛ چرا که پیروی از سبک

های محتوایی مساجد، سبب کثرت معماری بدون توجه به نماد
شود. لذا لبدی و خدشه در اندیشه توحیدی طرح مسجد میکا

های مساجد در عین بروز طرح که شودوحدت آراء، سبب می
گوناگون، یگانگی محتوا و اصالت خود را حفظ  کالبدی نسبتاً 

های مبتنی بر اصالت و هویت اسالمی معماری پژوهشنمایند. در 
ا و کالبد و چگونگی محتودنبال یافتن پاسخ به رئیسیو  کارنقره
طبق نتایج آنها بین مفاهیم و به پذیری محتوا هستند. تحقق

ها ها و صورتهای مورد نیاز معماری با شکلاعتبار آنها عملکرد
ای از نوع نسبی (و نه مطلق) برقرار است که بیانگر تجلی رابطه

محتوا در کالبد است و نه حلول و تحويل کامل محتوا در کالبد يا 
مفاهیم و  که توان گفتارتباطی مطلق اين دو. يعنی میبی

محتوای اثر هنری درون اثر هنری است و با آن يکی نیست و 
بیرون از آن است و از آن جدا نیست و اين رابطه همان مفهوم 

  .[10]تجلی نسبی معنا در صورت است
های باال بر چگونگی تحقق هویت اسالمی در مساجد، در پژوهش

شناسانه یا نقد معماری مسجد در وجوه محتوایی گونه هایتحلیل
پذیری که بتوان بر های سنجشاند. با این حال معیارتاکید داشته

های پایه آنها گروهی از مساجد جهان اسالم را فارق از تمرکز منطق
اند. چنانچه با طور جامع بیان معرفی نشدهمورد ارزیابی قرار داد، به

ابعاد دیگر آن مغفول مانده است. بنابراین این تاکید بر یک بعد، 
پژوهش برای تحلیل همه جانبه مساجد معاصر جهان اسالم 

های اصالت بنا یافتن همزمان به معیاردنبال راه حلی برای دستبه
در بعد محتوایی و کالبد معماری آن است تا بتوان بین مساجد 

  اصیل و غیراصیل تمایز قائل شد.
  

  هامواد و روش
ها در بعد محتوایی بر مبنای تعریف محتوای معماری شاخص

درآمدی بر هویت اسالمی در معماری «در کتاب  کارهعبدالحمید نقر 
که ریشه در اندیشه شهید مطهری و عالمه جعفری  »و شهرسازی

. [9]در تعریف ابعاد اسالمی تاثیرگذار در هنر و معماری دارد، است
های محتوایی همچون ماوراء الطبیعت، های شاخصهتعریف متغیر

های کالبدی بررسی جایگاه گنبد در الگو«طبیعت و تاریخ از مقاله 
و کتاب هویت  حمدرضا بمانیانمبا تعریف » مساجد معاصر

های پذیری از نوشتهکار، در بعد انسان و اجتماعهاسالمی نقر 

شده در بررسی اصالت مساجد معاصر استفاده  عربیو  نژادحمزه
بندی مهم پیر فون مایس در . در بعد کالبدی از دسته[9 ,4 ,2]است

همچنین با  .[3]اصالت استفاده از فناوری نوین استفاده شد
در تحلیل کالبدی  نژادمحمدجواد مهدویهای استفاده از شاخصه

مساجد معاصر (همچون انواع سازه، ارتباط با بافت و نوع 
ها به پختگی وه متمرکز شاخصهو بحث اجماعی گر [6]ساختمایه)

آوری مدارک آثار معاصر، با استفاده از نهایی دست یافت. جمع
های مرتبط با معماری معاصر و مجالت و منابع اینترنتی و کتاب

   و معماری اسالمی صورت پذیرفته است. آقاخانکتب 
دو وجه شاخص آن در نظر گرفته  ،برای بررسی اصالت در معماری

  شده است:
وجه اول بعد محتوایی است که کالبد الف) شاخصه محتوایی: 
کننده آن شکل گذاری بر عوامل تعیینمعماری طبق اولویت

ترین نمود کالبدی معماری عنوان اصلیگیرد. لذا در مسجد بهمی
بودن اسالمی باید دربردارنده متغیرهایی چون قدسی

عنوان و تاریخ به(ماوراءالطبیعت)، توجه به انسان، جامعه، طبیعت 
   .7 ,4 ,2]-[9های محتوایی مطرح شوندشاخص

: وجه دوم بعد کالبدی در معماری است که ب) شاخصه کالبدی
گذاری در ابعاد محتوایی است. در کالبد نتیجه میزان اولویت

معماری فناوری ساخت، مصالح، فناوری اقلیمی، رابطه با بافت و 
های کالبدی مطرح ان شاخصعنوشناسانه بههای زیباییرویکرد
  .[9 ,6 ,3 ,1]شوندمی

توان جدولی های محتوایی و کالبدی فوق، میبا تنظیم شاخصه
بندی آنها در هر مسجد، امکان کردن و درجهتنظیم نمود و با کمی

قیاس مساجد مورد مطالعه را فراهم آورد. لذا تشکیل گروه 
معماری  نفره از متخصصان کارشناسی ارشد رشته ٧تخصصی 

های کالبدی های شاخصهاسالمی که درباره معنی و مفهوم متغیر
اند، برای سنجش و امتیازدهی به آثار مورد و محتوایی توجیه شده

در نهایت با توجه به تحلیل ابعاد محتوایی و  گیرد.استفاده قرار می
کالبدی، با رأی اکثریت افراد گروه متمرکز، تناسب طرح و موضوع 

قبول و ضعیف در هر نمونه مشخص  سه رده خوب، قابل مسجد در
داشتن موضوع و طرح دربردارنده ارزیابی کلیه شود. تناسبمی

های کالبدی و محتوایی بوده که در واقع همان شاخص
» اصالت«داشتن طرح مسجد است. بنابراین عوامل موثر در اصالت
هش گذاری است. لذا روش پژوقابل سنجش و اولویت ،مساجد

حاضر از نوع امتیازدهی و تحلیل بر اساس نظر جمعی متخصصین 
گیری آن در بخش امتیازدهی به سنجش و اندازه و نحوه
های های محتوایی و کالبدی بر اساس مقیاسهای شاخصهمتغیر
بندی تعیین تناسب های و نسبتی و سپس در بخش جمعفاصل

بر  )،استکه مالکی بر تعیین اصالت ( طرح و موضوع مسجد
قبول و  بندی خوب، قابلاساس مقیاس ترتیبی با ترتیب رده
های قابل مقایسه، تشخیص ضعیف است. هدف از انتخاب نمونه

های های معنادار در سطح متغیرعوامل بیانگر علت تفاوت
   شده است.گیریاندازه
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بنای منتخب از حدود  ١٠٩مورد نهایی از بین  ٤٢ ،هانمونه موردی
بنای اولیه بررسی شده در جهان معاصر اسالم بود که در دو  ٧٠٠

مرحله غربالگری، انتخاب شده است و معیار انتخاب آثار، اوالً 
عنوان مسجد بوده و ثانیًا مساجد شاخص هر کشور کاربری آن به

  انتخاب شده است. 
های نحوی که نمونهبه ؛گیری از نوع نمونه غیراحتمالی استنمونه

ها باشند. در واقع واقعی طیف وسیعی از نمونه مایندهمنتخب ن
ها و بودن، تنوع رویکردمقیاسمساجد شاخص هر کشور بنابر بزرگ

اند. عنوان نمونه موردی در نظر گرفته شدهکسب جوایز آقاخان، به
برنده جایزه  مورد از نمونه مساجد ملی و بعضاً  ٤٢معرف  ،١جدول 

سال اخیر در سراسر جهان اسالم  ٥٠ر معماری آقاخان هستند که د
  ساخته شده است. 

  
  ریاخ سال ٥٠ی و جهان یملمنتخب  معاصر مساجدهای تحلیلی: نمونه )١ جدول

	معمار  مساحت  سال	بنا  کشور
  خالد عمر اعظم  ٤٠٠٠  ٢٠٠٥  حسین ملکمسجد   اردن

  -  ٤٢٧٠٠  ٢٠١٤  مسجد مینور	ازبکستان
  خان مورا  ٣٦٥٠  ١٩٨١  مسجد شاه عبدالعزیز  اسپانیا
  گروه جنتا  ٢١٠٢٥  ٢٠٠٩ ابن بادیسمسجد 	الجزایر
  گروه جنتا  ٢١٥٠٠٠ ٢٠١٥  جامع الجزیره مسجد  الجزایر
  کامل حسین خلیلمصطفی   ٦٢٠٠  ١٩٧٦ مسجد جمیرا	امارات
  یوسف عبدالکای  ١٢١٨٠٠  ٢٠٠٧ مسجد شیخ زائد ابوظبی	امارات
  رضوان کامل  ٨٠٠٠  ٢٠١٠  مسجد ارشاد	اندونزی
  فردریک سیالبان  ٥٢٠٠٠  ١٩٥٤  مسجد استقالل	اندونزی
  پورتوگزی، سامی موسوی  ٣٠٠٠٠  ١٩٩٤ مسجد رم ایتالیا  ایتالیا
  دارالحصاصه  ١٥٠٠٠٠  ١٩٨٨ مسجد الفاتح	بحرین
  مارینا تبسم  ٧٥٤  ٢٠١٢  الرئوفمسجد بیت	بنگالدش
  مصباح نجمی ٥٠٠٠٠  ٢٠٠٥ (FTC) مسجد فرهان	پاکستان
  یاور عباس جیالنی    ١٩٩١  مسجد مروارید  پاکستان
  ودات دالوکای  ٥٠٠٠  ١٩٨٦ مسجد ملک فیصل	پاکستان
  فرانسهشرکت بوئینگ   ١٨٠٠٠  ٢٠٠٤ باشیترکمن مسجد روحی	ترکمنستان
  علی عثمان اوزتورک  ٢٦٨٥  ٢٠٠٩ مسجد یاسامکنت  ترکیه
  امره آروالت  ٧٠٠  ٢٠١٢  مسجد سانکاکالر  ترکیه
  محرم حلمی سنالپ  ١٤٧٧  ٢٠٠٠  مسجد جامع توکیو	ژاپن
 ورکزمعماران فرم  ٣٧٠٠  ٢٠١٥ مسجد االصالح	سنگاپور
  ONG&ONGگروه   ٣٥٠٠  ٢٠١٥  مسجد االنصار  سنگاپور
  انگیتان کوک ه  ٢٥٠٠  ٢٠٠٤  السیافهمسجد 	سنگاپور
  قمر الدوال عبدالقدیر  ٢٦٠٠٠  ١٩٨٣  مسجد النیلین  سودان
  راسم بدران  ١٦٨٠٠  ١٩٩٢ مسجد جامع ریاض	عربستان
  کرلیون علوی  ٤١٦٠٠٠  ٢٠٠١ مسجد سلطان قابوس	عمان
  پائولو پورتوگزی  ٦٧١٠٠ ٢٠٠٠  مسجد استراسبورگ  فرانسه
  تولگن ابیلدا سیداقلی  ٧٠٠٠  ٢٠٠١  مسجد مشهور جوزوپ  قزاقستان
  چارلز هزیف  ٤٠٠٠  ٢٠٠٢  مسجد نور	قزاقستان
  ابراهیم محمد جیده  ١٧٥٠٠٠  ٢٠٠٤ مسجد شیخ عبدالوهاب	قطر
  بیعبدالسالم شع دیحم  ٤٥٠٠٠  ١٩٨٦ مسجد جامع کویت	کویت
	ها حدیدزا  ٢٠٠٠٠٠  ٢٠٠٩ بازار اونیو- مسجد	کویت
  عظمی فاخوری  ١١٠٠٠  ٢٠٠٨  مسجد محمد امین  لبنان
  نیک محمد محمود  ٤٥٠٠٠  ٢٠٠٩ مسجد آهنین	مالزی
  -  ٥٥٠٠  ٢٠٠٨  مسجد کریستال  مالزی
  -  ٥٠٠٠٠  ٢٠٠١ مسجد والیت یا فدرال	مالزی
  السینا مینتا  ١٩٨٠  ١٩٧٣ مسجد جامع نیونو	مالی
  وینسیپ شلیم  ٢٠٠٠٠  ١٩٩٣  مسجد حسن ثانی  مراکش
  عبدالباکی محمد ابراهیم  ٤٥٠٠  ١٩٩٥  مسجد جامع الزهرا  مصر
  الحاجی فالک برمو  ٥٦٧  ١٩٨٢ مسجد یاما  نیجر
  برت تورمن  ٣٠٠٠  ٢٠٠١  موالنا روترداممسجد   هلند
 NBZمشاوران معماری   ٩٠٠  ٢٠١٦  مسجد حاج عبدالرئوف	هند
  پیمانکاران الزغیر، دیاه  ٢٢٤٨٢١  ٢٠٠٨  جامع الکبیرمسجد 	یمن
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مساجدی با ارزش نبوی و رعایت سادگی  ،در میان این مساجد
وجود دارد و در مقابل مساجدی به دور از الگوی نبوی و مملو از 
تجمالت و تفاخرات که حاصل فاخرسازی پادشاهان در مساجد با 

سازی طور که خمینی رهبر ایران، بر سادهنام خود است. همان
اند. جایزه ها مشابه مساجد صدر اسالم تاکید داشتهمصال
الرئوف بنگالدش و مسجد المللی آقاخان برای مسجد بیتبین

نشان از اولویت این سازمان بر سادگی و کاربرد  ،جامع ریاض
کسب جایزه آقاخان  ،با این حال فناوری ساخت بومی مساجد دارد.

از غفلت از ابعاد محتوایی و  توسط مسجد مروارید پاکستان نشان
فروکاهش به ابعاد کالبدی مساجد دارد؛ چرا که این مسجد عمود 

ترین شاخصه مسجد که بر جهت قبله ساخته شده و ابتدایی
 محوری است را رعایت نکرده است.قبله

	هایافته
آورده شده  ۲مسجد معاصر در جدول  ۴۲نتایج حاصل از تحلیل 

بندی در توان به جمعجهان اسالم، میاست. با تحلیل مساجد 
خصوص تناسب طرح مسجد با کارکرد مذهبی آن طبق آراء گروه 
رسید. نتایج آراء حاکی از آن است که درصد باالیی از مساجد دارای 

 کننده اصالت بناتناسب طرح و موضوع خوبی هستند که تعیین
و  های محتواییست. بنابراین افراد گروه ضمن تحلیل شاخصها

ها، رأی داده که کالبدی اثر، به کلیت مجموعه بر پایه این شاخصه
نتایج اکثریت آراء بیانگر توفیق یا عدم توفیق طرح مسجد در نیل 

های محتوایی و به اصالت است. بنابراین با بازنگری شاخصه
توان به اثر هر شاخصه و متغیر آن در تعیین اصالت کالبدی می

  مسجد دست یافت. 
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تیر و دال و 
ستون، 
ای، پوسته
 مرتفع

1.75 3.8 3.4 2.4 0.6 

 0.2 4.9 2.8 3.6 3.3 0.7 0 0 4.1 0 مدرنپست 2.2 1.7 0.5 خوب 2.3 4.7 3.3 3.5 3.7	استقالل اندونزی

تیر و ستون و 
دال، خرپا، 
ای، پوسته
 مرتفع

2.1 4 1.4 2.6 2.2 

 3.7 2.9 4.3 3.6 4.3 1 0.5 0 4.5 1 مدرنپست 0 3.2 0.7 خوب 3.4 4.7 3.7 4.6 3.7	بیت الرئوف بنگالدش
تیر و ستون و 

 دال
0 5 0 0 0 

 3.4 2.5 3.1 3.2 3.2 0.8 1.2 1.8 2.8 0 مدرنپست 0 3.5 0.6 خوب 3.4 3.7 3.1 3.8 3حاج عبدالرئوف هند
تیر و ستون و 
ایدال، پوسته

1.3 3.8 0.9 2.3 0.3 

 2.6 3.2 3.7 3 0.5 2.7 4.2 0 1.6 0 سنتی 0 2.3 2 خوب 3.7 4.7 4.3 3.4 4.2والیت یا فدرال مالزی

تیر و ستون و 
دال، 
ای، پوسته
 مرتفع

3.6 3.7 3.1 3.7 0.7 

 5 0 5 4.9 1.2 0.5 5 0 0 0 سنتی 0 5 0 خوب 4.9 4.2 3.7 4.2 3	یاما نیجر
تیر و ستون و 

 دال
1 4.8 0 0 0 

 0 5 2.4 3.2 3.7 0 0 3.8 1 0.4 مدرنپست 0.4 3.7 0.4 خوب 2.8 4.6 3.9 3.5 4.2	بن بادیس الجزایر
تیر و ستون و 
ایدال، پوسته

3.3 3.8 0.3 0.3 2.9 

 0.8 4.4 1.8 3.6 3.8 0.7 0.8 3.3 1 1.1 مدرن 0.3 3.5 1.3 خوب 2.6 4.6 3.9 3.8 3.6	جامع الجزیره الجزایر

سازه خرپایی، 
سازه چادری و 
کابلی، سازه 
 مرتفع

1.4 4.3 1.3 1.8 3.8 
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 4.2 0 4.8 5 0.7 0 5 0 0 0 سنتی 0 5 0 خوب 4.7 4.8 3.5 4.3 2.9	جامع نیونو مالی
تیر و ستون و 

 دال
0 4.7 0 0 0 

 2.3 3.6 3.4 3.9 0.5 0 1.1 0.3 4.5 0 مدرنپست 0 3.2 1.4 خوب 4 4.5 3.2 3.8 3.9	جامع الزهرا مصر
تیر و ستون و 
ایدال، پوسته

3 3 2.5 2.4 0.2 

4.162.66 2.834.254.08 0 3.83 0 0 0 مدرنپست 0.333.830 خوب 4 4.75 3.834 3.66	شاه عبدالعزیز اسپانیا
تیر و ستون و 
ایدال، پوسته

2.914.252.582.410.75 

3.832.91 0.163.413.832.83 0.83 4.580.83 0 مدرنپست 0 0.334.5 خوب 4 4.414.66 4 3.75	رم ایتالیا ایتالیا

تیر و ستون و 
دال، 
ای، پوسته

 نوترکیب

3 4.413.913.583.41 

 0 5 3.162.58 1 0 0 4.910 0 مدرنپست0.33 0.834 خوب 2.66 3.333.834.25 3.5	یاسامکنت ترکیه
تیر و ستون و 
دال، پوسته و 

 ایصفحه
2.334.160 0.332.58 

 2.652.084.022.012.211.31 3 3.37 2.053.5 1.1 2.38 0.370.122.010.73 3.1 1.2 3.7 4.5 3.7 3.7 3.8	میانگین

 0.8 2.1 2.1قابل قبول 4.2 3.6 3.6 3.3 3.3	حسن ثانی مراکش
   

0.7 4.3 0.9 1.9 3.3 3.6 1.9 3.3 
تیر و ستون و 
دال، خرپایی، 
 مرتفع

1.2 3.8 3.6 3.2 1.4 

 3.9 2.3 4.2 3.6 1.5 1.2 4.1 0.5 0.7 0 سنتی 0 3.9 0قابل قبول 4.5 4.5 3.1 4.3 3.5	ملک حسین اردن
تیر و ستون و 
ایدال، پوسته

1.8 4.1 4.2 3.5 0 

3.662.58 2.411.453.163.43 4 1.91 0 0 سنتی 0 2.611قابل قبول 4.1 4.8 3.2 3.1 4.4شیخ زائد ابوظبی امارات
تیر و ستون و 
ایدال، پوسته

2.5 3.834 3.6 0.33 

2.163.41 1.162.833.16 2.5 4.33 0.330.33 0 سنتی3.080.330.33قابل قبول 4.6 4.5 2 3.9 4	صالحآل  یمن
تیرو ستون و 
ایدال، پوسته

2.253.753.913.411.3 

 2.414 1.581.082.913.41 0.33 4.250.5 0 مدرنپست 0.334.250قابل قبول 3.1 4.6 3.5 4.1 2.1	جامع ریاض عربستان
تیر و ستون و 

 دال
0 4.250 2.580 

3.752.33 3.033.08 1.752 3.41 2.330.751.16 سنتی 0.163.830قابل قبول 3.6 4.7 2.8 2.8 4.2	جامع کویت کویت
تیر و ستون و 
ایدال، پوسته

2.5 4.083.333.412.5 

 3.7 0 0.6 0.3 4.7 ایپوسته 4.3 0.4 1.2 3.1 1.3 0 0.8 0 4.1 فولدینگ 2.4 1.5 1قابل قبول 1.5 3.9 3.3 3 2.6	بازار اونیو کویت

 2.6 3.4 2.9 1.3 3.250.3 3.8 0 0.3 0.5 مدرنپست 0 1 3.6قابل قبول 3.6 4.25 3.2 2.6 3.6	نور قزاقستان

تیر و ستون و 
دال، 
ای، پوسته
 مرتفع

2 3.8 3.3 2.9 1.6 

 0 4.4 2 3.2 1.7 1.6 0 4.2 0 0 نوگرا 0.7 2.2 1.2قابل قبول 1.7 3.7 4.8 3.3 3	ارشاد اندونزی
تیر و ستون و 

 دال
0 4.9 0 2.5 1 

 2.7 3 2.2 1.2 0.3 3.4 4.6 0 0 0 سنتی 3.3 0.2 0.3قابل قبول 4.2 4.7 1.5 4 4.2	جامع توکیو ژاپن
تیر و ستون و 

دال، 
 ای،پوسته

2.6 3.8 3.7 3.8 0.3 

 0 4.8 1.5 2.5 4.2 0 1.1 0.5 4.7 0 نوگرا 1.2 2 1.2قابل قبول 2.7 4.2 2.4 3 2.5	االصالح سنگاپور
تیرو ستون و 
ایدال، پوسته

3.4 4.2 0.6 2.7 2.6 

 1.2 3.6 2.1 1.6 2.7 1.3 1 1.8 2.8 0 مدرنپست 0.1 3.5 1قابل قبول 2.5 4.2 2.8 3.8 3.2	االنصار سنگاپور
تیر و ستون و 
ایدال، پوسته

1.4 3.9 1.6 2.4 1.8 

 0 5 0.2 0.8 4.5 0 0.2 0 0 4.2 دیکانستراکشن 0.2 3.2 0.5قابل قبول 1.7 3.7 2.5 3.2 2.3	السیافه سنگاپور

تیر و ستون و 
دال، 
ای، پوسته

 نوترکیب

4.3 3.9 0 0.2 3.8 

 2 4.2 2.8 3.5 3.7 0.2 0.4 0 3.7 0.9 مدرنپست 0 3.2 1.1قابل قبول 2.7 4.7 4.4 3.6 3.3	آهنین مالزی

تیر و ستون و 
دال، 
ای، پوسته

 نوترکیب

2.8 3.2 2.3 2.3 3.9 

 0.6 3.9 1.8 2.6 3.2 1.6 1.3 3 0.6 1.4 مدرنپست 0.7 1 3.2قابل قبول 2.6 3.7 3.9 3.3 3.8	کریستال مالزی
های سازه

 نوترکیب
3.3 3 3.3 3.1 3.3 

4.251.91 1.330.752.082.16 0.16 1.582.661.08 مدرنپست0.66 3.751قابل قبول 2 3.252.914.58 3.33	استراسبورگ فرانسه
تیر و ستون و 
ایدال، پوسته

2.833.161.163.253.25 

3.252.41 2.332.58 2.250 4 0 0 0 سنتی 1.160.582.5قابل قبول 3.91 3.332.914.25 4.4	موالنا روتردام هلند

تیر و ستون و 
دال، 
ای، پوسته
 مرتفع

3.253.163.5 4.331.16 

1.664.25 3.251.330.33 0 0 2.08 3.330 مدرن 0 5 0قابل قبول 1.16 4 3.415 2.33	سانکاکالر ترکیه

تیر و ستون و 
 ایصفحهدال، 

ایو پوسته
2.664.5 0 0.160.33 

 2.192.423.652.172.631.7928 3.4 1.482.042.362.3 2.06 1.03 1.462.210.721.081.2 3.02 4.25 3.2 3.4 3.34	میانگین

1.25 4.6 0.5 0.5 1.3 2.9 0 1 0 4.4 دیکانستراکشن 3.2 0.3 0.6ضعیف 3.5 3.9 3.4 2.6 1.8	ملک فیصل پاکستان

های سازه
، نوترکیب
، ایپوسته
 مرتفع

4.1 1 0.6 1 3.25 

 1.7 4.6 1.6 0 0.7 3.5 0 0.3 0 4.6 دیکانستراکشن 0.5 0 3.9ضعیف 1.2 4.3 2.2 3 3.9	النیلین سودان
های سازه

 نوترکیب
4.7 0 3.9 2.6 4.5 

 4.250 0.5 3.750.9 0.8 0 4 0.5 0 مدرن 0 4.5 0ضعیف 1.2 3.9 2.753.4 1.6	مروارید پاکستان
تیر و ستون و 
 دال بتنی

0.3 4.4 0.160.2 0.16 

 3.1 2.3 2.2 0.8 0.3 3.2 2.6 0.3 1.6 2.4 سنتی 4.1 0.3 1.2ضعیف 2.5 3.754 2.4 2.75مشهور جوزوپ قزاقستان
تیر و ستون و 

دال بتنی، 
 نوترکیب

2.6 3.1 1 2.6 3.1 

 2.7525 2.932.121.421.6 3.941.5 0.551.2 1.5 2.6 0.65 1.4 1.431.281.952.850.5 2.1 2.693.194.03 2.51	میانگین
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  تحلیل شاخصه محتوایی
طبق نتایج حاصل از تحلیل مساجد معاصر در بعد محتوایی 

پذیری و کارکرد اجتماعی مسجد، توان نتیجه گرفت که جامعهمی
ترین عامل مورد توجه طراحان معاصر بوده است. توجه به مهم

کننده در ماهیت قدسی و ابعاد انسانی مساجد، از عوامل تعیین
زان اصالت بنای میزان قوت یا ضعف مساجد هستند و با می

کارگیری طبیعت در اکثر مساجد مسجد رابطه مستقیم دارند. به
مورد توجه معماران معاصر بوده است. همچنین تنزل شدید 

های تاریخی و سنتی موجب افت اصالت مساجدی با این معیار
  .)١(نمودار اند رویکرد شده

  

 
بندی شده بر رده مسجد ۴۲ های شاخصه محتوایی درفراوانی متغیر) ۱نمودار 

 اساس تناسب طرح و موضوع

  
دهد که هر چه تحلیل مساجد معاصر نشان می ؛ماوراءالطبیعت

تر بوده، های قدسی در بنای مسجد کمرنگاستفاده از نماد و نشانه
ضعف مسجد در تطبیق طرح و موضوع آن بیشتر شده است. لذا 

دسی بنا بوده ترین نکته در طراحی مسجد توجه به ماهیت قمهم
دلیل گیری به سمت قبله، بهکه در این مساجد با وجود جهت
های قدسی بنا کردن نمادداراستفاده از خطوط تند، سبب خدشه

  .)١اند (شکل شده
  

  
های قدسی های قدسی مسجد: الف: مخدوش کردن نمادتحلیل نشانه )١شکل 

های قدسی استفاده از نماد) ب: ١٫٨(امتیاز:  ]11[در مسجد ملک فیصل پاکستان
به کمک گنبد و آیینه آبی برای تاکید بر بعد ماوراءالطبیعی مسجد موالنا 

   ]12[)٤٫٤روتردام هلند (امتیاز: 

  
ها کردن بعضی فضا؛ ایجاد فضای مناسب خلوت انسان، خردانسان

برای ایجاد مقیاس انسانی در مسجد، موجبات خلوت انسان را 

مساجدی که به این موضوع در کنار بعد کند و در فراهم می
اجتماعی به آن توجه شده است، کیفیت روحانی مسجد و رضایت 

های قابل قبول و مخاطبان را بیشتر جلب کرده است. از نمونه
) و مسجد ملک فیصل ٢٫٤مسجد مشهور جوزوپ (قزاقستان، 

دلیل تطابق ههای ضعیف تلقی شده، ب) از نمونه٢٫٦(پاکستان، 
های با استفاده از فرش حجم عظیم بیرونی و درونی و صرفاً کامل 

  .)٢(شکل  نمازگاهی صورت گرفته است
  

 
تحلیل شاخصه انسان در مساجد: الف:تاکید بر فضای اجتماعی و عدم  )٢شکل 

) ب: ٢٫٦(امتیاز:  ]13[توجه به فضای خلوت انسان در مسجد نور قزاقستان
ها برای مقیاس انسانی به فضا مسجد محمد امین لبنان آوردن چراغپایین

 ]14[)٣٫٣(امتیاز: 

  
کردن فضای مسجد، توجه به ؛ از عوامل مهم در روحانیطبیعت

جان) است. لذا استفاده از نظام آفرینش و طبیعت (طبیعت بی
در صحن  های آبی، درختان، در مسیر ورودی و آسمانآیینه

افزاید و عنوان بنای قدسی میبرگزاری نماز بر اصالت مسجد به
تر بوده، کارآیی طرح ها هر چه متغیر طبیعت پررنگطبق تحلیل

های های قابل قبول با استفاده از الگوبیشتر شده است. از نمونه
های سازی، ساخت تپهآیینه آبی (بنای مسجد در میان آب) و باغ

ها، حیاط برای دید به آسمان ردن مسجد در دل تپهمصنوعی و فروب
ها هستند. کمترین توجه به و نقوش افالکی و گیاهی در پوشش

) و مسجد جامع توکیو (ژاپن، ٢طبیعت در مسجد الصالح (یمن، 
  .)٣(شکل  ها شده استهای قابل قبول در طرح) از نمونه١٫٥

  

 
های سبز درختان، آینه آبی پیرامون الف: طبیعت گرایی بوسیله محور )٣شکل 

نمادی از آسمان برای سیر در آفاق در مسجد  عنوانهبها بنا، رنگ آبی گنبد
از طبیعت و نظام آفرینش در کم ) ب: استفاده ٤٫٣(امتیاز:  ]12[والیت مالزی

  ]13[)٢مسجد آلصالح یمن (امتیاز: 

  
ست که ا بودن آنهاپذیراجتماع ،مساجد؛ ویژگی بارز جامعه

ها بالاستثناء در تمام مساجد به آن توجه شده است. لذا از تحلیل
های متفاوت معماران قادر به انکار آید که اندیشهچنین برمی

های اصلی پذیری مساجد نشده و این متغیر از اولویتجمع
ده از وسعت در های قابل قبول با استفاطراحان بوده است. از نمونه
های جمعی ساختن آن، تنوع و تعدد فضافضای مرکزی و مرتفع
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های بزرگ صورت گرفته است. البته روباز و سربسته و ورودی
این بعد در غالب مساجد از  ،دهندها نشان میطور که امتیازهمان

ها به جماعت بوده وجوه موثر بر طرح اولیه به جهت برگزاری نماز
  .)٤(شکل  است

  

 
پذیری صحن ورودی بزرگ، دو حیاط های متعدد اجتماع) الف: فضا٤شکل 

) ٤٫٦(امتیاز:  ]15[مرکزی و یک شبستان مرکزی در مسجد جامع الجزیره الجزایر
پذیری محدود به شبستان اصلی مسجد حسن ثانی مراکش (امتیاز: ب: اجتماع

٣٫٦([16]  

  
های تاریخی بارزترین تفاوت مساجد فرم ،ها؛ استفاده از الگوتاریخ

های اعتقادی معاصر در تعیین اصالت است. تاریخ به جهت ریشه
و فرم بنای حاصل از این اعتقادات، نشان قدرتمندی بر وحدت 

های رفتاری واحد در بنای مذهبی دارد. لذا شکلی بر اساس الگو
های ر الگوگرفتن معانی نهان دمعنای نادیدهشدن تاریخ بهکمرنگ

شکلی ادوار پیشین بوده است. لذا اصالت مسجد با افت کاربرد 
  .)٥یابد (شکل تاریخ تنزل می

  

 
الف: برداشت فرمی غیرکاربردی و نامناسب از تاریخ در مسجد النیلین  )٥شکل 
) ب: استفاده از فرم و الگوی معماری بومی آفریقا در ١٫٢(امتیاز:  ]17[سودان

 ]18[) ٤٫٩مسجد یاما نیجریه (امتیاز: 
  

  کالبدی تحلیل شاخصه
	:فناوری ساخت

ترین نهیبهدر فناوری ساخت، مساجدی که  رویکرد فناوری ساخت:
های بدیع و کمک تکنولوژی فضاسازیسازه را داشتند یا به

اند، تراز اصالت طرح مسجد را باال سودمندی را بازآفرینی کرده
عنوان نماد دین اسالم، دین تعادل و اند. چرا که مسجد بهبرده
های رو، باید در حد اعتدال و با تاکید بر سودمندی با فناوریمیانه

های ساخت به شرح زیر شود. فناوریدرخور و متناسب ساخته 
  :)٢(نمودار اند تحلیل و تبیین شده

  

 
بندی شده بر اساس مسجد رده ٤٢فراوانی فناوری ساخت کالبدی ) ٢نمودار 

 تناسب طرح و موضوع

  
های جدید در قالب تجلیل فن: هر چه بالندگی به فناوری) الف

تجلیل فن بیشتر شده، طرح از موضوع اصلی خود یعنی مسجد 
  شدیدًا فاصله گرفته است. 

تظاهر: به معنای کشیدن پوسته کاذب بر سازه و ساختمایه ) ب
اصلی بنا یعنی بتن یا فوالد است. در واقع نمایش بیرونی 

مایه اصلی بنا متفاوت است. این روش ساختمایه بنا با ساخت
دلیل استفاده از مصالح آشنای تاریخی و بومی مساجد نظیر آجر به

و کاشی است که از عوامل فهم موضوع مکان قدسی محسوب 
شود. بنابراین تظاهر نسبی به جهت ایجاد حس تعلق و آشنایی می

از برای کاربران تا حدی پذیرفته شده است، ولی کاربرد افراطی 
  ال برد. ئوتواند زیر سهای کاذب، ماهیت طرح را میپوسته
های دروغین نظیر افراط در استفاده های دروغین: آرایشآرایش) پ

ساخت بنا سنتی تلقی شود، از  از تزیینات سنتی برای اینکه شیوه
ها در برخی ست. لذا استفاده از آرایها عوامل کاهش اصالت بنا

هش صلبیت و زمختی فضا امری های خاص برای کاقسمت
کارگیری آن به معنای ضعف پذیر است، ولی افراط در بهتوجیه

  شود. طراحی تلقی می
توان نتیجه گرفت فن پیرو: با بررسی موارد فناوری ساخت می) ت

مورد استفاده قرار گرفته  نهیبهکه مساجدی که در آنها فن پیرو و 
است از اصالت بیشتری برخوردارند. لذا این به معنی استفاده از 
فن متناسب با کارکرد و نیاز طرح و نیز خاصیت مصالح است. پس 

ترین معیار حفظ های متناسب با فضا مهماصل رعایت منطق ساز
  اصالت در فناوری ساخت بنای مسجد است. 

کارگیری نماد و عناصر مسجد در حد به فن رام: فرم گرایی در) ث
آشنای تاریخ معماری مساجد نظیر گنبد امری طبیعی است. ولی 

گونگی در ساخت در عین حال تاکید بر فرمالیستی و تندیس
  مسجد از اصالت آن می کاهد. 
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ها فراوانی سازه بر حسب تعداد کاربرد در پروژه: کاربرد نوع سازه
نیشان در نظر گرفته شده است. در واقع بدون توجه به درصد فراوا

ها مورد نظر بوده است. طبق شده در پروژههای استفادهرویکرد سازه
های تیر و ستونی ای و سازهای و پوستههای صفحهسازه ٣نمودار 

های طرح در مساجد معاصر و دال، پرکاربردترین سازه برای عملکرد
  هستند. 

  

 
بندی شده بر اساس رده مسجد ۴۲ انواع سازه در کالبد درصد فراوانی) ۳نمودار 

 تناسب طرح و موضوع

  
های وسیع از این های خرپایی: در مساجدی با دهانهالف) سازه

سازه برای پوشش سقف یا برای نورگیری از سقف استفاده شده 
است. نمونه نورگیری در پوشش سقف مرکزی شبستان مسجد 

های عظیم مسجد شبستان حسن ثانی (مراکش) و در پوشش
  شود. استقالل (اندونزی) دیده می

ای از های پوستهای: سازهای و پوستههای صفحهب) سازه
های مورد استفاده در طراحی ترین سازهترین و کاربردیمحبوب

هایی با سطح باال در مساجد توسط معماران است. چرا که در پروژه
ها بر نمادهای قابل قبول عالوههها و در نمونساخت نماد و نشانه

کننده و سودمند های طرح بسیار کمکگیری کارکرددر شکل
  هستند. 
های چادری و های چادری و بادی و کابلی و قوسی: سازهپ) سازه

های کابلی در مسجد جامع الجزیره (الجزایر) در پوشش سقف
ی استفاده های چتر خوبی از ایده ستونشبستان و ایجاد سایبان به

شده است. این نحو کاربرد سازه سبب دلبازی فضای داخلی و 
های بومی های اقلیمی و توجه به سنتخارجی، درنظرگرفتن کارکرد

ای برای پاسخ به وسعت و حجم فضای مورد بر کارکرد سازهعالوه
  نیاز مسجد شده است.

پاسخ های تیر و ستونی و دال: پرکاربردترین نوع سازه در ت) سازه
های شبستانی مساجد معاصر است. استفاده از این سازه به عملکرد

های دار قالب بر مساجد، سازهای ستونبه جهت الگوی شبستان
های مدرن تر نسبت به سایر سازههزینهمتناسب، پرکابردتر و کم

  بوده است. 
های مساجد های مرتفع: این سازه در ساخت منارهث) سازه

توان به مناره مسجد ها میترین منارهشود. از مرتفعاستفاده می
متر ارتفاع و مسجد حسن ثانی ٢٦٥با (الجزایر) جامع الجزیره 

  متر ارتفاع اشاره کرد.  ٢١٠(مراکش) با 
 هایی با سطح باالهای نوترکیب: این نوع سازه در پروژهج) سازه

و قابل قبول مانند مسجد السیافه  مانند مسجد رم (ایتالیا)
(سنگاپور)، مسجد آهنین (مالزی) و مسجد کریستال (مالزی)، در 

گیری فرم خاص سقف های اتصال تیر و ستون، و شکلایده
های ها با ایده سنتی استفاده شده است. اما در نمونهشبستان

النیلین (سودان)، مسجد ملک  ضعیف تلقی شده همچون مسجد
کستان) و مسجد مشهور جوزوپ (قزاقستان) در پاسخ به فیصل (پا

  های فرمی طراح مورد استفاده قرار گرفته است.ایده
هر چه استفاده از مصالح سنتی به معنی مصالح بومی هر : مصالح

منطقه در ترکیب متناسب با مصالح مدرن بیشتر رعایت شده، بر 
بومی از  کارآیی طرح افزوده شده است. لذا استفاده از مصالح

های حفظ اصالت و توجه به جغرافیای هر منطقه است معیار
  .)٤(نمودار 

  

 
بندی شده بر اساس تناسب رده مسجد ۴۲ فراوانی مصالح در کالبد )۴نمودار 

  طرح و موضوع
  

های بومی و سنتی ترین مساجد به شیوهاصیل: فناوری اقلیمی
های الگوگیری از نمونه اند. لذاهای اقلیمی برآمدهبرای برآوردن نیاز

نیاز از اقلیمگرای معماری هر منطقه و بوم، راهکار مناسب و بی
  . )٥(نمودار  های اقلیمی استآوردن نیازتجهیزات برای بر

  الف) استفاده از مصالح و فرم سنتی
  ب) استفاده از الگوی اقلیمی سنتی
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  مکانیکیپ) رعایت نسبی الگوی نوین پایداری همراه با تجهیزات 
  اعتنا به پایداری و استفاده از تجهیزات مکانیکیت) بی

  

 
بندی شده بر اساس رده مسجد ۴۲ فراوانی فناوری اقلیمی در کالبد) ۵نمودار 

  تناسب طرح و موضوع

  
ترین مدرن، در اصیلشناسی سنتی و پستزیبایی: شناسیزیبایی

های زیبایی شناسانه به مساجد معاصر استفاده شده است. رویکرد
  اند: شرح زیر در مساجد تحلیل شده

شناسی طراح با هر چه تفکرات زیبایی ٦الف) سنتی: طبق نمودار 
شناسی سنتی تطابق بیشتری داشته، طرح های زیباییمعیار

  مسجد کارآیی بیشتری داشته است. 
  

 
بندی شده بر اساس رده مسجد ۴۲ شناسی در کالبدفراوانی زیبایی )۶نمودار 

 تناسب طرح و موضوع

  
شناسی رایج در دوران مدرن و خلوص آن در ب) نوگرا: زیبایی
  جا و متناسب، از عوامل اصالت بنای مسجد است. صورت کاربرد به

شناسی رایج های ضعیف تلقی شده، زیبایی) فرانوگرا: در نمونهث
 ،مدرن، به کلی حذف شده است. لذا حذف مطلق تاریخپستدر 

شود. سبب کاهش حس قدسی فضای مسجد (حس مکان) می
های سنت از بنابراین تناسب بین خلوص مدرن و ظرافت

  های موثر در حفظ اصالت مساجد در عصر حاضر هستند. تکنیک
های جدید و های جدید: کاربرد مطلق جریانت) جریان
فرم تاریخی با تفکرات ضدساختارگرایی سبب افت کردن مخدوش

شود. چرا که فرم و الگوی مساجد بایستی شدید اصالت بنا می
کننده وحدت در مفاهیم نهان برای مسلمانان آشنا باشد و تداعی

  در کالبد مساجد باشد. 
طور که در مورد توجه به بافت در طراحی همان: ارتباط با بافت

است، مساجد مقبول و معقول در هماهنگی با گویای آن  ٧نمودار 
بافت قرار دارند. چنانچه در گذشته مساجد در دل بافت و هماهنگ 

  اند.با آن بوده
  

 
بندی شده بر اساس تناسب طرح و مسجد رده ۴۲نحوه ارتباط بافت و  )۷نمودار 
 موضوع

  
های پیرامونش یا الف) تضاد با بافت: تضاد کالبد مسجد با بنا

معنای ستیز با بافت موجود و رویکردی انتقادی طبیعی، به بافت
بودن تا حدی قابل قبول است ولی است. این امر برای شاخص

معنی ستیز با مخاطبان آن بافت نیز است و سبب افراط در آن به
عنوان فضای عبادی مردم جامعه که در کاهش کارآیی مسجد به

  خواهد شد.  ،کنندآنجا زیست می
نگی با بافت: مساجد معاصر زمانی کارآیی بیشتری دارند ب) هماه

که در قلب شهر و در هماهنگی کامل با محیط زندگی شهرنشینان 
مانده از سنت است و باشند. بنابراین توجه به زمینه از عوامل باقی

گونه که در نظام کرد، همانشکل مساجد را بافت تعیین می
کننده مقیاس ها تعیینزمین بندیشهرسازی معاصر بلوک

های مورد نیاز جامعه است. این ساختار نتیجه سبک عملکرد
  زندگی مردم درعصر حاضر است. 

تفاوتی مردم ساکن در آن بافت اعتنایی به بافت: باعث بیبیث) 
رآیی طرح شود و این عامل حتی از تضاد با بافت هم بیشتر کامی

های غیراسالمی اعتنایی شاید در کشورکند. این بیرا مختل می
ابزاری توجیهی برای تفکیک فضای عبادی مسلمانان در فضایی به 

های غیراسالمی تلقی شود و دور از رسومات معمول در کشور
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های اسالمی هیچ توجیهی برای این درست عمل کند، اما در کشور
  کاهد. بودن بنای مسجد میرد و از اصیلنوع برخورد با بافت ندا

  
  گیریبحث و نتیجه

های دهد که شاخصهنشان می ،های پژوهشنتایج حاصل از تحلیل
محتوایی، نقشی بنیادین در میزان اصالت مساجد معاصر دارد. 

های آشنای تاریخی همچون ها استفاده از نماد و نشانهطبق یافته
ور و آب برای بیان ماهیت قدسی و گنبد و عناصر طبیعی نظیر ن

شده در افزایش سطح ای پذیرفتههبعد ماوراءالطبیعی مساجد، شیو
مل در نظام اکیفی طرح مساجد معاصر است. سیر در آفاق و ت

آفرینش با استفاده از متغیر طبیعت در بدو ورود به مسجد که 
ساز ورود به فضای خلوت یابد، زمینهکمک محوربندی تحقق میبه

کمک بازی نور و سایه و بازآفرینی انسان و سیر در انفس او به
  شود. فضاهایی خرد با مقیاس انسانی عملی می

که ابعاد کالبدی در خدمت  توان نتیجه گرفت که در مساجدیمی
اند، از اصالت بیشتری برخوردار هستند. ابعاد محتوایی مساجد بوده
های معماری پایدار، تاکید بر دگرگونی بر این پایه صرف رویکرد

های نمادین و ساختارشکنی در طرح مسجد بدون توجه به فرم

ابعاد محتوایی آن، سبب افزایش اصالت مسجد نخواهد شد. 
ه مساجدی همچون مسجد مروارید، ملک فیصل، النیلین و چنانچ

مشهور جوزپ که مهر تایید حکومتی و نهاد معماری آقاخان بر 
اند. در آنها زده شده، از لحاظ اصالت در رده ضعیفی جای گرفته

عین حال مساجدی که وجه محتوایی در کلیات طرح مسجد بروز 
وردار بوده است. کالبدی بیشتری داشته، از اصالت بیشتری برخ

اند، ولی در ها تاکید داشتهمساجدی که از بعد محتوایی بر نماد
قبول یا  اند، در رده قابلبعد کالبدی ضعف تجلی محتوا داشته

تاثیر  تحت نیز کالبدیهای اند. شاخصهمتوسط جای گرفته
های طرح هستند. بستر، اقتصاد و سیاست محتوایی،های شاخصه

زه و تزیینات تر و سانهیبههر چه که بنای مسجد در این موارد 
تر است. افراط ها باشد، مقبولبرای پاسخگویی متعادل به عملکرد

های خشن مدرن و تزیینات سنتی، کردن برخی سازهدر نمایان
های چادری و شود. استفاده از سازهسبب کاهش اصالت بنا می

سنتی، از های بومی و های برای معاصرسازی فرمپوست
های قابل قبول در فناوری ساخت بنای مسجد است. لذا تکنیک

های سنتی و بومی در عین توجه به کاربرد مصالح، فرم و الگو
های اثرگذار در افزایش کارآیی طرح پایداری اقلیمی، از متغیر

  .)٣(جدول  مساجد اصیل است
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