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Analytic and Comparative Study of Physical-Historical Changes in 
Haj Rajab Ali Mosque in Tehran City

Arezu Feizolahbeigi

Abstract
 Haj Rajab Ali mosque is one of the historic buildings in Tehran city, 
made in Qajar era. Despite being prominent the building has not been 
studied very carefully. The existing literature, shows information only 
about the current status of the construction. Most of the information ob-
tained from these researches isn’t consistent with the information in the 
historical documents of different periods, especially in terms of physical 
form, and there are contradictions in the shape, time, and also the date of 
construction of the building. In this regard, the present study examines 
the physical changes of the building. The main purpose of this research 
is to study the historical developments, in particular from the physical 
viewpoint in different periods to determine the time of the origin and the 
course of changes. For this purpose, a qualitative research method has 
been used with a descriptive-analytical-comparative approach. Data col-
lection method is document studies, field surveys and interviews.
Unlike some sources, findings of the research showed that the building 
belongs to Mohammad Shah Qajar period. Also, unlike the information 
in sources the inscription in the building doesn’t show the date of end of 
construction and shows that the completion process of the building con-
tinues after this date. Data analysis showed that physical form of building 
has not been changed from completion time to mid -1960s. Arial photo 
interpretation determines that most physical changes occurred from end 
of 1960s to mid 1980s which protruded heterogeneous functions to the 
building. The results of the research, through analysis and interpretation 
of the data, which are scientifically and legally legit, have been able to 
chronologically correct the changes and help to redesign the changes and 
course of the physical-historical modifications of the building, which is 
effective in resolving the ambiguities. Finally, combination and analysis 
of data obtained from the historic maps and Arial photos data led to defi-
nition of four main steps in physical changes in the building which also 
defines the physical authenticity of different parts of the building.
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مقاله پژوهشی

مطالعۀ   تطبیقی-تحلیلی   سیر   تحوالت   تاریخی-کالبدی   مسجد   حاج   رجبعلی   تهران

آرزو   فیض اله بیگی

1. پژوهشگر   دکتری،   گروه مرمت ابنیه، دانشکده هنرهای زیبا،   دانشگاه   تهران، تهران، ایران

چکیده
مسجد   حاج  رجبعلی   از   بناهای   قاجاری   تهران   است   که   در   سیر   تکاملی   خود   دستخوش 
  تحوالت   بسیاری   به ویژه   از   جنبه های   کالبدی   شده   است   و   با   وجود   اهمیت   ویژه 
  تاکنون   به طور   شایسته   بررسی   نشده   است.   پژوهش های   انجام شده   بیشتر   به   بررسی 
  وضعیت   موجود   بنا   پرداخته اند.   بیشتر   اطالعات   حاصل   از   این   پژوهش ها   با   اطالعات 
  موجود   در   اسناد   تاریخی   دوره های   مختلف،   به ویژه   از   نظر   فرم   کالبدی،   هم خوانی 
  ندارند   و   تناقضاتی   از   نظر   تغییرات   شکلی،   زمانی   و   همچنین   تاریخ   احداث   بنا   مشاهده 
  می شود.   هدف   اصلی   این   پژوهش   بررسی   سیر   تحوالت   تاریخی   بنا،   به ویژه   از   دیدگاه 
  کالبدی   در   دوره های   مختلف   به منظور   تدقیق   زمانی   پیدایش   و   سیر   تحوالت   بناست. 
  برای   این   منظور   از   روش   پژوهش   کیفی   با   رویکرد   توصیفی	تحلیلی	تطبیقی   استفاده 
  شده   و   گردآوری   اطالعات   نیز   به   روش   مطالعۀ   کتابخانه ای،   بررسی های   میدانی   و 
  مصاحبه   صورت   گرفته   است.   یافته های   پژوهش   نشان   می دهد   برخالف   اطالعات 
  موجود   در   برخی   منابع،   بنا   به   دورۀ   محمدشاه   مربوط   است.   همچنین   برخالف 
  اطالعات   موجود   در   منابع   کتیبۀ   موجود   در   بنا   نشان دهندۀ   سال   اتمام   ساخت   بنا 
  نبوده   و   فرایند   تکمیل   بنا   پس   از   تاریخ   کتیبه   نیز   ادامه   داشته   است.   تحلیل   داده ها 
  نشان   می دهد   فرم   کالبدی   بنا   از   زمان   تکمیل   تا   اواسط   دهۀ   40   ثابت   بوده   است. 
  تفسیر   عکس های   هوایی   مشخص   می کند   بیشترین   تغییرات   کالبدی   از   اواخر   دهۀ 
  40   تا   اواسط   دهۀ   60   رخ   داده   که   کاربری های   ناهمگونی   را   به   بنا   تحمیل   کرده   است. 
  نتایج   پژوهش   به کمک   تحلیل   و   تفسیر   منابع   اطالعاتی   که   از   نظر   علمی   و   حقوقی 
  قابل استناد   هستند،   ضمن   تصحیح   زمانی   تحوالت   و   کمک   به   تصحیح   و   بازترسیم 
  تغییرات،   سیر   تحوالت   کالبدی	   تاریخی   بنا   را   بازیابی   کرده   و   در   رفع   ابهامات   مؤثر 
  است.   درنهایت   ترکیب   و   تحلیل   اطالعات   نقشه های   تاریخی   و   عکس های   هوایی   به 
  تعریف   چهار   دورۀ   اصلی   تغییرات   کالبدی   در   بنا   منجر   شده   که   معرف   اصالت   کالبدی 

  بخش های   مختلف   بنا   نیز   است.
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مقدمه
  مطالعه   و   واکاوی   دقیق   میراث   معماری   به منظور 
  شناسایی   سیر   تحوالت   تاریخی   و   تغییرات   کالبد، 
  کارکرد   و   معنی   آنها   از   اهمیت   باالیی   برخوردار   است. 
این مطالعه   در   نشان دادن   زوایای   پنهان   و   پاسخگویی 
  به   ابهاماتی   که   ممکن   است   دربارۀ   آنها   وجود   داشته 
  باشد نیز   بسیار   سودمند   خواهد   بود. همچنین شناخت 
بناهای  کالبدی  تحوالت  سیر  از  آگاهی  و  صحیح 
آتی  های  ریزی  برنامه  و  آنها  از  حفاظت  در  تاریخی 
نقش اساسی دارد )غالمی، 1393(.   از   راه های   دستیابی 
مهم   بررسی   و   مطالعۀ   اسناد   و   مدارکی   مانند    به   این 
  کتب   تاریخی،   گزارش ها   و   نقشه های   تاریخی،   با   رعایت 
  سلسله مراتب   تاریخی   و   همچنین   عکس های   هوایی   با 

  رعایت   سلسله مراتب   زمانی   است.
رجبعلی   یکی   از   آثار   معماری   قاجاری    مسجد   حاج 
  است   که   در   بافت   تاریخی   شهر   تهران   و   در   گذر 
معماری،  لحاظ سبک  به  بنا  این    درخونگاه   قرار   دارد. 
رسمی  تزئینات  ثلث،  خط  کتیبه  کاشیکاری،  اسلوب 
بندی و کاربندی و به ویژه فرم گنبد بیضی یا کمبیزه 
دیگران،  و  )حشمتی  است  اهمیت  دارای  بسیار  ای 
1397(.   این   بنا   در   طول   حیات   خود   دستخوش   تحوالت 
  بسیاری،   به ویژه   از   جنبه های   کالبدی   و   عملکردی   شده 
  است.   میزان   تغییرات ایجاد شده در بنا   تا   حدی   است 
  که   سبب   شده   کالبد   امروز   بنا   با   کالبد   و   ساختار   اولیه 
عملکردهای  و    آن   تفاوت های   بسیاری   داشته   باشد 
است  شده  تحمیل  بنا  به  ناسازگاری  اغلب  و  متفاوت 
)فیض اله بیگی، 1390(.   آن گونه   که   از   مطالعۀ   اسنادی 
  که   در   ادامه   آمده   است،   مشخص   می شود   بنا   در   یک 
  سیر   تکاملی   به   فرم   کالبدی   پایدار   خود   دست   یافته 
  است   و   تا   دهۀ   40   یک   دوره   بهره برداری   کامل   را   ضمن 
  نگهداری   پشت   سر   گذاشته   است.   سپس   از   اواسط   این 
  دهه   با   تغییرات   کالبدی   و   دخل   و   تصرف های   زیادی 
  مواجه   شده   که   تأثیرات   نامطلوب   فراوانی   بر   کالبد   و 
  عملکرد   آن   داشته   است.   در   سال های   اخیر   در   مطالعاتی 
  مقطعی   به   بررسی   وضعیت   بنا   در   زمان   مطالعه   پرداخته  
  شده   است.   با   وجود   وسعت   تغییرات   و   دخالت ها   در   بنا، 
  سیر   تحوالت   تاریخی   و   چگونگی   این   دخالت ها   تاکنون 
  به خوبی   بررسی   نشده   و   مستندنگاری   تحوالت   کالبدی 
  و   عملکردی   بنا   صورت   نگرفته   است.   با   مراجعه   به   منابع 

  موجود   دربارۀ   بنا   و   مطالعه   و   بررسی   آنها   تناقض هایی 
  در   اطالعات   ارائه شده   در   این   منابع   و   ابهاماتی   درمورد 
  کاربری   فضاهای   مختلف   مجموعه   در   دوره های   زمانی 
  مختلف   مشاهده   می شود؛   بنابراین   ضرورت   مطالعات 
  برای   رفع   کمبودها   و   ابهامات   موجود   در   شناخت   این 
  اثر   وجود   دارد.   پژوهش   پیش    رو   بر   آن   است   تا   با   بررسی 
  سیر   تحوالت   تاریخی   این   بنا،   به ویژه   از   دیدگاه   تغییرات 
  کالبدی	کارکردی   به   تدقیق   زمانی   پیدایش   و   سیر 
  تحوالت   تاریخی	کالبدی   بنا   بپردازد.   پاسخ   به   ابهامات 
  دغدغۀ   پژوهشی   بود   که   نوشتار   حاضر   برآمده   از   نتایج 
  آن   است؛   بنابراین   پرسش های   اصلی   پژوهش   این گونه 

  مطرح   می شوند:
چگونه   می توان   سیر   تحوالت   کالبدی   بنا   را   در   .1

  بستر   زمان   بازیابی   کرد؟
تصحیح   تناقضات،   پاسخ گویی   به   ابهامات   و   .2
که    همچنین   نتیجه گیری   دربارۀ   بازه های   زمانی 
ندارد   چگونه  وجود  اثر  در   مورد  اطالعاتی  هیچگونه 

  انجام   می شود؟
   برای   پاسخگویی   به   پرسش های   فوق   تحوالت   و 
  تغییرات   کالبدی   بنا   در   دوره های   زمانی   مختلف   و   با 
  استفاده   از   مستندات   مربوط   به   هر   دوره،   بررسی   شده 
  است.   همچنین   با   تحلیل   و   مقایسۀ   مستندات،   بازیابی 
  تغییرات   کالبدی   صورت   گرفته   و   با   مقایسه   و   تطبیق 
  اطالعات   ابهامات   و   تناقضات   موجود   تا   حد   امکان   رفع 
  شده   است؛   برای   مثال   کتیبۀ   موجود   در   ایوان   اصلی 
  سال   1262.  ق   را   سال   اتمام   ساخت   بنا   نشان   می دهد 
  و   منابع   متنی   موجود   دربارۀ   مسجد   نیز   همین   را بیان 
  می کنند، فرم های موجود در نقشه های تاریخی سیر 
تکاملی نیم قرن پس از این تاریخ را نشان می دهند. 

پیشینۀ تحقیق
پیرنیا   )1370(   از   جمله   افرادی   است   که   مطالعاتی   را 
  دربارۀ   این   بنا   انجام   داده   است.   وی   این   بنا   را   به دلیل 
  جامعیت   آن   از   نظر   سازه،   معماری   و   تزئینات،   دانشکدۀ 
  معماری   ایرانی	اسالمی   نام   گذاشته   و   پالن   آن   را 
  منحصربه فردترین   پالن   دورۀ   قاجار   معرفی   کرده   است. 
  برخی   پژوهشگران   نیز   مطالعاتی   را   به منظور   ارائۀ   طرح 
سازی   بنا   انجام   داده اند   )بهارصفت،  مقاوم  و    مرمت 
1390؛  بیگی  اله  فیض    1375؛   علی محمدی،   1386؛ 
  رفیعی،   1393(.   مطالعاتی   نیز   برای   معرفی   و   شناخت 
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  این   بنا   انجام   شده   است   )بنیاد   ایران شناسی   )1388(، 
  گنج نامه:   بناهای   مذهبی   تهران   )1383(،   فرخ   )1386(، 
  مالزاده   و   محمدی   )1378((.   همچنین   از   جنبۀ   استفاده 
  از   ابزار   و   روش های   به کار   گرفته شده   برای   بررسی 
  سیر   تحوالت   تاریخی   در   بناهای   تاریخی   می توان   به 
  پژوهش های   قادریان   )1395(،   احمدی   )1392( 
  و   غالمی   )1393(   اشاره   کرد.   ویژگی   مطالعاتی   که 
  به صورت   متمرکز   و   بیشتر   در   دو   دهۀ   اخیر   انجام   شده 
  این   است   که   تنها   وضعیت   موجود   بنا   به   روش   میدانی 
  و   مطالعۀ   کتابخانه ای   بررسی   شده   و   سیر   تکاملی   و 
  تغییرات   و   تحوالت   زمانی   آن   بررسی   نشده   است.   در 
  پژوهش   حاضر،   کمبودهایی   که   در   این   باره   وجود   داشته 
  تا   حد   ممکن   رفع   شده   است.   پروندۀ   ثبت   ملی   اثر   نیز 

  شامل   اطالعات   محدود،   کلی   و   چند   تصویر   است.

روش   پژوهش
مطالعات   مرتبط   با   تاریخ   معماری   و   شهرسازی   با 
  نگرش های   گوناگون   تاریخی،   معمارانه،   هنرشناسانه، 
]1[   انجام   شده    است    باستان شناسانه   و   تشبیهی 
  )گلیجانی   مقدم،   1386،   ص   ص.   21	33(   که   البته 
  پاسخگوی   برخی   ابهامات   نیست.   نگاهی   از   اکنون   به 
  گذشته   با   بهره گیری   از   دانش   امروز   می تواند   راه گشای 
  بسیاری   از   ابهامات   باشد.   در   پژوهش   حاضر   که   از   نظر 
  هدف   کاربردی   است،   برای   پاسخگویی   به   پرسش های 
  پژوهش   از   روش   موردکاوی   با   رویکرد   توصیفی	

تحلیلی	   تطبیقی   استفاده   شد؛   بنابراین   حقایق   گذشته 
  به کمک   گردآوری   داده   ارزیابی   و   درستی   یا   نادرستی 
  آنها   به   صورتی   منظم   و   عینی   ارائه   شد؛   به گونه ای   که 
  نتایج   قابل دفاع   هستند.   داده ها   نیز   به   روش   مطالعۀ 
  کتابخانه ای،   بررسی های   میدانی   و   مصاحبه   گردآوری 

  شدند.   ابتدا   منابع   مرتبط   با   موضوع،   مطالعه   و   بررسی 
  شد.   سپس   اطالعات   موجود   در   آنها   استخراج   و   به   همراه 
  داده های   به دست آمده   از   مصاحبه ها   و   همچنین   داده های 
  میدانی   تحلیل   و   مقایسه   شد.   سنجش   میزان   تطبیق پذیری 
  نیز   صورت   گرفته   و   درنهایت   با   تحلیل   داده ها   و   تطبیق   با 

  منابع   به   ساماندهی   داده ها   و   ارائه   نتایج   پرداخته   شد.

یافته ها
معرفی   مسجد   حاج   رجبعلی

مسجد   حاج   رجبعلی   در   دورۀ   محمدشاه   در   دل   بافت 
  قدیم   شهر   تهران   در   محله ای   به   نام   سنگلج   و   در   گذر 
  درخونگاه   ساخته   شده   است.   ساخت   بنای   مسجد   در 
  سال   1252   ه.   ق   آغاز   و   در   سال   1262   به   پایان   رسیده 
  است   )نوربخش،   1381   ص.   507(.   در   کاشی کاری   ایوان 
  نام   کاشی کار   بنا   بدین صورت   ثبت   شده   است:   »عمل 
  کمترین   استاد   محمدقلی   شیرازی   سنۀ   1262«   )شکل 
  1(.   در   منابع   موجود   این   تاریخ   را   سال   اتمام   ساختمان 
  بنا   دانسته اند.   پایین تر   از   آن   کتیبه ای   دیگر   وجود   دارد 
  که   روی   آن   نوشته   شده   است:   »طلب   مغفرت   نمود 
  استاد   رستم   معمار   بروجردی«   که   معمار   بنا   را   به رسم 
  معماران   معرفی   می کند،   اما   این   کتیبه   تاریخ   ندارد.   بانی 
  مسجد   شخصی   به   نام   حاج   رجبعلی   کدخدا   و   از   اعیان 
  و   معتمدان   محله   سنگلج   بوده   است   )اعتمادالسلطنه، 
  1317،   ص.   575(   که   مجموعۀ   مسجد،   مدرسه،   حمام، 
  تکیه   و   آب انبار   حاج   رجبعلی   را   در   گذر   درخونگاه   بنا 
  کرده   است   )اتحادیه   1377،   ص.   38(؛   البته   امروزه   به جز 
  مسجد   اثری   از   دیگر   بناهای   مجموعه   وجود   ندارد.   این   بنا 
  در   سال   1334   با   شمارۀ   414   در   فهرست   آثار   ملی   به 

  ثبت   رسیده   است.

شکل 1. کتیبه سال ساخت بنا منبع: نگارنده



ت
مرم

 و 
ت

اظ
حف

ش 
 دان

صی
خص

ة ت
نام

صل
ف

13
99

ار 
 به

ک،
ة ی

مار
 ش

وم،
 س

ال
س

5

معرفی   پالن   و   فضاها
بنای   مورد   مطالعه   از   مساجد   تک ایوانی   است   و 
  ویژگی های   سبک   اصفهانی   در   آن   کاماًل   مشهود 
بنا   در   شکل    است.   قدیمی ترین   پالن   ترسیم شده   از 
  2   مشاهده   می شود   که   فضاها   در   آن   معرفی   شده اند. 
  بنای   اولیه   سه   در   ورودی   در   جهات   مختلف   داشته 
  است.   در   قسمت   شمالی   صحن،   شبستان   تابستانی 

  حدود   150   سانتیمتر   پایین تر   از   سطح   حیاط   بوده 
  )شکل   3(   که   به دلیل   هوای   خنک تر   در   تابستان   بیشتر 
  از   آن   استفاده   می شده   است.   فضای   بام   این   شبستان 
  نیز   به عنوان   مهتابی   کاربرد   داشته   است   )کریمیان   و 
  دیگران،   1386(.   در   قسمت   شرقی   بنا   نیز   مدرسه ای 
  قرار   داشته   است   که   از   اولین   مدارس   دخترانه   در 

  تهران   به   شمار   می رود   ]2[. 

شکل   2.   معرفی   فضاها    منبع:   گنج نامه
1.   ورودی،   2.   هشتی،   3.   ورودی   مدرسه،   4.   ایوان های   فرعی،   5.   حجره،   6.   ورودی   شبستان   تابستانی   و   مهتابی،   7.   مهتابی   و   شبستان 

  تابستانی،   8.   رواق،   9.   صحن،   10.   مدرسه،   11.   حجره،   12.   ورودی   مدرسه   از   صحن،   13.   راه پلۀ   بام،   14.   سرویس   بهداشتی،   15.   ایوان   اصلی، 
  16.   ورودی   شبستان ها،   17.   گنبدخانه،   18.   محراب،   19.   شبستان،   20.   راه پله،   21.   راهروی   عام،   22.   در   غربی

ایوان   اصلی   مسجد   در   جنوب   صحن   قرار   دارد؛   البته   دو 
  تاق   نمای   کوچک   در   دو   سوی   شرقی   و   غربی   صحن   که 
  دارای   تاق   دوپوش   هستند   به صورت   قرینه   قرار   دارند   که 
  می توان   آنها   را   مانند   دو   ایوان   فرعی   تصور   کرد   )شمارۀ 
  4   شکل   2(.   در   دو   سوی   شرقی   و   غربی   صحن   مستطیل 
  شکل   مسجد   حجره هایی   به   شکل   قرینه   قرار   داشته اند. 
  فضای   مربع   شکل   گنبدخانه   در   قسمت   جنوب   و   پس   از 
  ایوان   اصلی   قرار   دارد.   گنبد   تک پوش   این   مسجد   از   نوع 
  کمبیزه   ]3[ است   و   ته رنگ   بیضی   دارد   )شکل   4(   )پیرنیا، 

  1370،   ص.   8(.   دو   نیم   گنبد   در   شرق   و   غرب،   گنبد 
  اصلی   را   از   دو   طرف   مهار   می کرده   است   که   در   امتداد   آنها 
  کمرپوش ها   )شکل   5(   و   شبستان ها   قرار   داشتند   )شکل 

  6(   )مساجد   دیرینه سال   تهران،   1388:   81(.

بررسی   سیر   تکاملی   و   تحوالت   تاریخی- 
  کالبدی   بنا   با   واکاوی   اسناد   تاریخی

بررسی   دوره های   مختلف   با   استناد   به   منابعی   که   از   هر 
  دوره   در   دسترس   است،   صورت   گرفت؛   برای   مثال   از   سال 
  1225   ه.   ش   که   در   منابع   سال   اتمام   ساخت   بنا   عنوان 

شکل   3.   شبستان   تابستانه،   مهتابی   و   رواق   در   مقطع   طولی
  منبع:   نقش   عجب،   تحلیل:   نگارنده
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  شده   است   تا   سال   1319   که   اولین   عکس   هوایی   از   تهران 
  گرفته   شده   به   منابع   مکتوب   و   نقشه های   تاریخی   استناد 

  شده   است.   از   این   تاریخ   به   بعد   نیز   از   عکس های   هوایی، 
  تصاویر   ماهواره ای   و   سایر   منابع   استفاده   شده   است.

شکل 4. پالن بیضی گنبد منبع: نقش عجب شکل 5. مدل سه بعدی وضع موجود بنا منبع: گنج نامه شکل 6. مدل سه بعدی اولیۀ بنا 
منبع: نگارنده

مطالعۀ   بنا   با   استناد   به   نقشۀ   1231   ه.   ش 
  )1269ه.   ق(   برزین1 

همان طور   که   پیش تر   گفته   شد،   در   کتیبۀ   کاشی کاری 
  ایوان   اصلی   سال   1262   ه.   ق   نوشته   شده   است.   با   مطالعۀ 
  منابع   متنی   موجود   دربارۀ   بنا   مشاهده   می شود   که   این 
  منابع   با   استناد   به   این   کتیبه،   سال   مذکور   را   به عنوان   سال 
  اتمام   ساخت   بنا   معرفی   کرده اند،   اما   در   مطالعه،   بررسی   و 
  مقایسۀ   نقشه های   تاریخی   تفاوت هایی   مشاهده   می شود 
  که   نشان   می دهد   توسعه   و   تکمیل   بنا   پس   از   این   تاریخ 
  نیز   ادامه   داشته   است.   در   نقشۀ   1231   ه.   ش   که   حدود 
  شش   سال   پس   از   تاریخ   نوشته شده   در   کتیبۀ   کاشی کاری 
  به   چاپ   رسیده،   ساختمان   کوچکی   با   نام   مسجد   حاج 
  رجب   مشخص   شده   است   )شکل   7(.   همان طور   که 
  مشاهده   می شود   در   این   نقشه   اثری   از   صحن،   مدرسه، 
  آب انبار   و   تکیۀ   حاج   رجبعلی   دیده   نمی شود.   این   موضوع 

  احتماالت   زیر   را   مطرح   می کند:
1.   مسجد   در   ابتدا   به صورت   مسجد   کوچکی   ساخته 
  شده   و   در   دوره های   بعدی   توسعه   یافته   است.   کتیبۀ 
  موجود   در   مسجد   نیز   تاریخ   اتمام   کاشی کاری   را   در 
  بخشی   از   مسجد   نشان   می دهد.   همان طور   که   در   نقشه 
  مشاهده   می شود   بلوک   مشخص شده   به عنوان   مسجد   با 
  گذرهای   اطراف   فاصله   دارد؛   در   صورتی   که   مسجد   در 
  زمان   تکمیل   بنای   آن   از   سمت   شمال   )گذر   دباغ خانه(، 
  جنوب   )کوچه   ساداتیه(،   غرب   )کوچه   سوخدان(   و   شرق 

  )گذر   درخونگاه(   مشرف   به   گذر   بوده   است.
   2.   مسجد   از   ابتدا   به   صورت   مسجد   و   مدرسه   طراحی 
  شده،   اما   هنگام   برداشت   اطالعات   منطقه   برای   تهیۀ   نقشه 
  به دلیل   هم زمانی   ساخت   مسجد   و   عملیات   نقشه برداری، 
  تنها   بخشی   که   تا   آن   زمان   ساخته   شده   بوده   در   نقشه 
  آمده   است.   شیرازیان   ]4[   نیز   به دلیل   اینکه   دروازۀ 
  محمدیه،   که   در   سال   1263   ه.   ق   ساخته   شده   است 
  و   جادۀ   دسترسی   به   آن   روی   این   نقشه   دیده   نمی شود، 
  برداشت   اطالعات   را   پیش   از   سال   1263ه.   ق   می داند.

3.   بلوک   مشخص شده   در   نقشه   تنها   نشان دهندۀ 
  محدودۀ   حیاط   مسجد   است   و   به دلیل   وسعت   ساختمان 
  و   اتصال   آن   با   بناهای   اطراف   به   صورت   دانه ای   مجزا 
  در   بافت   مشخص   نشده   است؛   البته   با   توجه   به   نحوۀ 
  مشخص کردن   سایر   بناهای   مشابه   در   نقشه،   مانند   تکیۀ 
  دباغ خانه   و   مسجد   یونس خان   مشخص   می شود   که 

  روش   برداشت   اطالعات   این گونه   نبوده   است.
4.   در   روی   نقشه   در   عنوان   بنا   تنها   کلمۀ   مسجد 
  وجود   دارد؛   درحالی که   برخالف   تکیه،   حمام   و   آب انبار 
  که   با   فاصله   و   خارج   از   محدودۀ   مسجد   قرار   داشتند، 
  مدرسه   دقیقاً   درون   محدودۀ   مسجد   قرار   داشته   است. 
  اگر   مدرسه   در   زمان   تهیۀ   این   نقشه   ساخته   شده   بود، 
  حتماً   نام   آن   روی   نقشه   آورده   می شد؛   بنابراین   احتمال 
  اول   مبنی   بر   اینکه   ساختمان   مسجد   در   این   دورۀ   زمانی 

  کاماًل   تکمیل   نشده   بوده   تقویت   می شود.

1.  Ilya Nikolayevich Berezin
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شکل   7.   مسجد   حاج   رجبعلی   در   نقشۀ   1231   ه.   ش   برزین   

منبع:   معتمدی   1381،   بازترسیم   از   روی   نقشه:   نگارنده

مطالعۀ   بنا   با   استناد   به   نقشۀ   1237   ه.   ش 
  )1275   ه.   ق(   کرشیش1 

در   نقشۀ   1237   ه.   ش،   بنا   با   عنوان   مسجد   و   مدرسۀ 
  حاج   رجبعلی   روی   نقشه   مشخص   شده   است   که   نشان 
  می دهد   در   این   تاریخ   مدرسه   به   مسجد   اضافه   شده   است. 
  در   این   نقشه   ساختمان   بنا   مساحت   بسیار   بزرگ تری   را 
  در   مقایسه   با   نقشۀ   برزین   پوشش   می دهد   و   حیاطی   در 
  مرکز   و   حوضی   در میان   آن   است   )شکل   8(.   در   دو   طرف 
  بنا   دو   کوچه   مایل   قرار   داشته   که   بنا   به   شکل   ماهرانه ای 
  در   امتداد   این   دو   کوچه   ساخته   شده   و   توسعه   یافته 
  است.   در   امتداد   ساختمان   مسجد   به سوی   جنوب   در 
  گذر   درخونگاه   محلی   به   نام   تکیۀ   حاج   رجبعلی   روی 
  نقشه   گویا   شده   است   )شکل   8(.   بر   این   اساس   در   نقشۀ 
  کرشیش   بنا   از   سمت   شمال   تا   گذر   دباغ خانه   توسعه   یافته 
  و   یک   ورودی   به   شبستان   نیز   در   جبهۀ   شمالی   از   گذر 
  دباغ خانه   ایجاد   شده   است.   از   سمت   شرق   نیز   تا   گذر 
  درخونگاه   این   توسعه   رخ   داده   است؛   بنابراین   می توان 

  نتیجه   گرفت   که   شبستان   تابستانه   در   ضلع   شمالی، 
  حجره های   داخل   صحن،   مدرسه   و   همچنین   شبستان 
  شرقی   مسجد   بین   سال های   1231   تا   1237   شمسی 
  ساخته   شده اند؛   بنابراین   احتمال   دوم   مرحلۀ   قبل   مبنی 
  بر   برداشت نکردن   اطالعات   هنگام   نقشه برداری   برای 
  تهیۀ   نقشۀ   برزین   رد   می شود.   همچنین   می بینیم   که   این 
  اطالعات   در   این   نقشه   به   این   دلیل   وجود   ندارد   که   در   آن 
  زمان   این   بخش ها   ساخته   نشده   بودند.   همچنین   شبستان 
  غربی   در   نقشۀ   کرشیش   وجود   ندارد   و   می توان   نتیجه 
  گرفت   که   تا   این   تاریخ   این   شبستان   نیز   هنوز   ساخته 
  نشده   بوده   است.   از   دالیل   اثبات   هم زمانی   ساخت   گنبد 
  و   نیم گنبدها   و   همچنین   تصمیم   برای   توسعۀ   آتی   مسجد 

  در   این   بازه   زمانی   می توان   به   موارد   زیر   اشاره   کرد:
  	   ساخت   گنبدی   با   این   عظمت   و   با   پالن   بیضی   که 
  برای   اولین   بار   در   تهران   انجام   شده   است   برای   مسجدی 

  کوچک   معقول نیست.
	   برای   افزایش   پایداری   گنبد   و   حفاظت   آن   در   برابر 

1.  August Karl Krziž

شکل   8.   مسجد   حاج   رجبعلی   در   نقشۀ   1237   ه.   ش   کرشیش
منبع:   معتمدی   1381،   بازترسیم   از   روی   نقشه:   نگارنده
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  نیروهای   رانشی   مهار   آن   از   دو   طرف   ضروری   بوده   است؛ 
  به   همین   دلیل   نیم گنبدها   هم زمان   با   گنبد   ساخته   شده اند 
  و   عملکردی   مانند   مناره ها   در   پایداری   و   تقویت   ایوان   و   گنبد 

  دارند.
   	   ساخت   گنبد   و   نیم گنبدها   با   توجه   به   تکنیک های 
  خاص   اجرایی   و   تزئینات   گوناگون   که   درنهایت   دقت   و 
  ظرافت   انجام   شده اند   و   همچنین   جهت گیری   و   انتخاب 
  مکان   مسجد   در   محدوده ای   منتهی   به   چهار   گذر   از 
  چهار   طرف،   مؤید   این   مطلب   است   که   سازندگان   از   ابتدا 
  قصد   توسعۀ   مسجد   را   داشته اند   و   تکامل   تدریجی   بنا   از 

  ابتدا   با   برنامه ریزی   همراه   بوده   است.

مطالعۀ   بنا   با   استناد   به   نقشۀ   1270   ه.   ش   )1309 
  ه.   ق(   عبدالغفار   نجم الملک

در   این   نقشه   محدودۀ   مسجد   از   سمت   غرب   توسعۀ 
  بیشتری   یافته   است   و   ساخته شدن   شبستان   غربی 
  مسجد   در   تقارن   با   شبستان   شرقی   کاماًل   مشهود   است 
  )شکل   9(.   در   قسمت   شمالی   نیز   شبستان   تابستانه 

  توسعه   یافته   و   از   گذر   دباغ خانه   ورودی   شمالی   مسجد 
  در   انتهای   یک   کوچه   با   طول   کوتاه   که   منتهی   به 
  این   گذر   است   ایجاد   شده   است.   این   ورودی   از   طریق 
  شبستان   تابستانه   به   مسجد   راه   می یافته   است   که 
  امروزه   این   کوچه   و   ورودی   شمالی   از   بین   رفته   است. 
  همچنین   مشاهده   می شود   بخشی   از   محدودۀ   مسجد 
  که   مشرف   به   گذر   دباغ خانه   است   از   مسجد   جدا   شده 
  است.   این   بخش   امروزه   به   تعدادی   مغازه   تبدیل   شده 
  است   که   موقوفۀ   مسجد   است؛   بنابراین   از   بررسی 
  ساختار   کالبدی   بنا   در   این   نقشه   مشخص   می شود   که 
  جبهۀ   غربی   در   این   دوره   تکمیل   شده   است   و   شبستان 
  غربی   مسجد   به عنوان   آخرین   بخش   تکمیل کننده 
  مسجد،   بین   سال های   1237   ه.   ش   تا   1270   ه.   ش 
  ساخته   شده   است.   همچنین   با   تکمیل   این   شبستان 
  برای   ایجاد   دسترسی   به   مسجد   از   جبهۀ   غربی،   کوچۀ 
  سمت   غرب   مسجد   )کوچۀ   سوخدان(   تا   شبستان   غربی 

  امتداد   یافته   است.

 

شکل   9.   مسجد   حاج   رجبعلی   در   نقشۀ   1270   ه.   ش   عبدالغفار
منبع:   معتمدی   1381،   بازترسیم   از   روی   نقشه:   نگارنده

مطالعۀ   تغییرات   کالبدی   بنا   با   استناد   به 
  عکس های   هوایی   از   سال   1319   تا   1345

از   سال   1270   ه.   ش   تا   1319   که   اولین   عکس برداری 
  هوایی   از   تهران   انجام   شده   است،   سندی   که   براساس   آن 
  بتوان   بنا   را   از   نظر   کالبدی   مطالعه   کرد   یافت   نشد.   به جز 
  گزارشی   که   بدون   توضیحی   تنها   عنوان   می کند   در   سال 
  1301 ه.   ش   انجمن   آثار   ملی   و   ادارۀ   کل   باستان شناسی 
  بنا   را   بازسازی   و   مرمت   کرده اند   )بحرالعلومی،   1355   و 
  مهران،   1355،   ص.   128(.   این   بازۀ   زمانی،   بازۀ   کوری 
  است   که   در   آن   منابعی   برای   بررسی های   دقیق   یافت 
  نشد   و   به   همین   دلیل   نمی توان   با   بررسی   مستندات 

  تحوالت   کالبدی   بنا   را   در   این   دوره   واکاوی   و   تحلیل 
  کرد؛   بنابراین   برای   رسیدن   به   نتیجه   و   تا   حد   امکان 
  داده یابی   برای   این   فاصلۀ   زمانی   داده های   قبل   و   بعد 
  از   این   بازه   بررسی   و   مقایسه   شدند.   در   عکس   هوایی 
  سال   1319   ه.   ش   به دلیل   کیفیت   پایین   تصویر   و 
  موزاییک شدن   عکس ها   که   جابجایی   نیز   دارند،   امکان 
  تشخیص   درست   محدودۀ   مسجد   وجود   ندارد؛   درنتیجه 
   این   سند   در   مقیاس   بررسی   بنا   قابل استفاده   نیست.

  از   مقایسۀ   وضعیت   موجود   در   عکس     هوایی     سال   1335 
  با   فرم   مسجد   در   نقشۀ   عبدالغفار   به دلیل   تشابهی   که   در 
  فرم   پالن   وجود   دارد،   می توان   نتیجه   گرفت   که   در   فاصلۀ 
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  زمانی   1270ه.   ش   تا   1335   بنا   از   نظر   کالبد   و   محدوده 
  دچار   تغییر   نشده   است؛   بنابراین   می توان   نتیجه   گرفت 
  فرم   کامل   و   تثبیت شدۀ   بنا   که   تا   چند   دهه   پیش   نیز 
  وجود   داشته،   فرمی   است   که   در   نقشۀ   عبدالغفار   ترسیم 
  شده   است.   با   توجه   به   مقیاس   و   دقت   هندسی   این   نقشه 
  بنا   در   کامل ترین   حالت،   مساحتی   حدود   3000   مترمربع 
  دارد؛   البته   این   داده ها   اطالعاتی   را   دربارۀ   تغییرات 
  کارکردی   بخش های   مختلف   بنا،   به ویژه   در   جبهۀ   شمالی 
  مشرف   به   کوچۀ   دباغ خانه   که   بخشی   از   بنا   از   آن   جدا 
  شده   است،   ارائه   نمی دهند.   اطالعات   به دست آمده   از 
  مصاحبه ها   حاکی   از   آن   است   که   در   این   قسمت   با   ایجاد 
  چند   مغازه   اتصال   به   گذر   دباغ خانه   که   در   گذشته   حالت 
  بازارچه   داشته   فراهم   شده   و   درآمد   حاصل   از   این   مغازه ها 
  برای   نگهداری   از   بنا   صرف    شده   است؛   بنابراین   برای   این 

  بخش   از   بنا   از   نظر   عملکردی   می توان   کاربری   تجاری   در 
  نظر   گرفت،   با   این   فرض   که   در   این   دوره   بنا   عملکردهای 
  مذهبی،   آموزشی   و   تجاری   را   هم زمان   داشته   است. 
  در   ادامه   با   بررسی   عکس های   هوایی   سال های   1339 
  و   1345ه.   ش   مشاهده   می شود   که   این   تداوم   کالبدی 
  ادامه   داشته   است.   همچنین   تا   اواسط   دهۀ   1340   ه.   ش 
  تغییرات   خاصی   در   کالبد   بنا   ایجاد   نشده   و   بنا   فرم   و 
  ترکیب   موجود   در   نقشۀ   عبدالغفار   را   حفظ   کرده   است 
  )جدول   1(.   بررسی های   میدانی   و   سخنان   متولیان   بنا 
  مبنی   بر   فعال   بودن   مسجد   تا   نیمه   دوم   دهه   چهل   نیز 
  مؤید   این   مطلب   است.   از   دالیل   این   تداوم   بهره گیری   از 
  سنت   وقف   است   )فرخ،   1386،   ص.   63(.   بنابراین   می توان 
  نتیجه   گرفت   بنا   سیر   تکاملی   حدود   50   ساله   را   طی   کرده 

  است   )از   1215   ه.   ش   تا   حدود   1270   ه.   ش(.

جدول   1.   سیر   تحوالت   کالبدی	تاریخی   مسجد   در   عکس های   هوایی   موجود   از   سال   1319   تا   1345   ه.   ش

عکس   هوایی   1345عکس   هوایی   1339عکس   هوایی   1335عکس   هوایی   1319

پالن   وضعیت   بنا   در   بازۀ   زمانی   1319   تا   1345المان های   اصلی   و   موجود   بنا

شبستان   تابستانی،   رواق،   مهتابی،   گنبد،   نیم   گنبد   شرقی   و   غربی، 

  شبستان   شرقی   و   غربی،   حجره های   شرقی   و   غربی،   صحن

المان های   الحاق شده   به   بنا

ساخت   شش   ستون   تقویتی   زیر   گنبد ]5[

بخش های   تخریب شدۀ   بنا

	

منبع:   آرشیو   سازمان   نقشه برداری   کشور
  پالن:   گنج نامه   
تکمیل:   نگارنده
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مطالعۀ   تغییرات   کالبدی   بنا   با   استناد   به 
  عکس های   هوایی   از   سال   1345   تا   1353   ه. 

  ش   و   مقایسه   با   متون   موجود
در   مطالعاتی   که   در   سال های   اخیر   دربارۀ   بنا   انجام   شده، 
  آمده   است   که   به دلیل   تخریب   نیم گنبد   و   شبستان 
  شرقی   مسجد،   در   سال   1352   مسجد   جدیدی   در 
  محل   شبستان   شرقی   ساخته   شده   است؛   درحالی که 
  وضعیت   موجود   در   عکس های   هوایی   مطلب   دیگری   را 
  بیان   می کند   )جدول   2(.   در   عکس   هوایی   سال   1345، 
  شبستان   شرقی   و   نیم گنبد   شرقی   کاماًل   مشخص   است 
  و   تخریبی   در   آنها   مشاهده   نمی شود.   در   بررسی   عکس 
  هوایی   سال   1348   محل   نیم گنبد   شرقی   به   صورت 
  حفره ای   مشاهده   می شود   و   شبستان   شرقی   نیز   وجود 
  دارد.   این   مسئله   مشخص   می کند   که   نیم گنبد   شرقی 
   بین   سال های   1345   تا   1348   تخریب   شده   است.

  از   سوی   دیگر   در   عکس   هوایی   1350   مشاهده   می شود 

  که   با   حذف   کامل   نیم گنبد   شرقی،   در   محل   این 
  نیم گنبد   و   شبستان   شرقی   بنای   جدیدی   ساخته   شده 
  است؛   بنابراین   مسجد   جدید   بین   سال های   1348   تا 
  1350   ساخته   شده   و   نه   در   سال   1352   که   در   متون 
  به   آن   اشاره   شده   است.   در   این   دوره   از   نظر   عملکردی 
  مداخالتی   در   بنا   صورت   گرفته   است؛   به گونه ای   که 
  به دلیل   تغییر   در   نظام   آموزشی   و   ایجاد   مدارس   جدید 
  مدرسه   به   منزل   مسکونی   تبدیل    شده   است   ورودی 
  آن   از   داخل   حیاط   مسجد   بسته   شده   )فرخ،   1386، 
  ص.   255(   و   پنجره های   آن   به   صحن   باز   می شده   است 
  )بهارصفت،   1375،   ص.   69(.   تغییرات   در   ساختمان 
  مدرسه   و   تبدیل   بخش   جنوبی   آن   به   ساختمان 
   دو   طبقه   در   عکس   سال   1353   کاماًل   مشهود   است.

  در   دیگر   بخش ها   تغییری   مشاهده   نمی شود،   تنها   حیاط 
  کوچکی   که   در   فاصلۀ   شبستان   شرقی   و   گذر   درخونگاه 
  قرار   داشته   با   تخریب   دیوار   آن   به   گذر   اضافه   شده   است.

جدول   1.   سیر   تحوالت   کالبدی	تاریخی   مسجد   در   عکس های   هوایی   1348،   1350،   1353

عکس   هوایی   1353عکس   هوایی   1350عکس   هوایی   1348

المان های   اصلی   و   موجود   بنا

شبستان   تابستانی،   رواق،   مهتابی،   گنبد،   نیم گنبد   غربی،   شبستان   غربی،   حجره های   شرقی   و   غربی،   حوض   )موجود   در   هر   سه   عکس(	 
شبستان   شرقی   )عکس   1348(	 

المان های   الحاق شده   به   بنا

دوطبقه کردن   بخشی   از   مدرسهمسجد   جدید   روی   شبستان   و   نیم گنبد   شرقی	

بخش های   تخریب شده

مدرسه	نیم گنبد   شرقی
پالن   وضعیت   بنا   براساس   تغییرات   مشاهده شده   در   عکس های   هوایی   در   بازۀ   زمانی   1348   تا   1353

منبع   عکس های   هوایی   آرشیو   سازمان   نقشه برداری   
پالن:   گنج نامه   
تحلیل:   نگارنده
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مطالعۀ   تغییرات   کالبدی   بنا   با   استناد   به 
  عکس های   هوایی   از   سال   1353   تا   1393   و 

  مقایسه   با   متون   موجود
در   عکس   هوایی   سال   1358   با   وجود   کیفیت   چاپ 
  پایین   آن   می توان   تخریب هایی   را   در   قسمت   شمالی 
  بنا   و   در   محل   شبستان   تابستانی   مشاهده   کرد.   در   محل 
  این   شبستان   و   مهتابی   و   حجره های   موجود   در   قسمت 
  شمال   شرقی   و   شمال   غربی،   ساختمان   سه   طبقه ای 
  با   مصالح   امروزی   و   بدون   در   نظر   گرفتن   تناسبات   و 
  هماهنگی   با   بنای   تاریخی   ساخته   شده   است.   در   برخی 
  متون   عنوان   شده   است   که   این   ساختمان   در   سال 
  1352   ساخته   شده   و   در   برخی   متون   دیگر   سال های 
  1357   و   1376   نیز   برای   سال   ساخت   آن   مطرح   شده 
  است؛   یعنی   اختالف   زمانی   حدود   25   سال.   در   بررسی 
  عکس   هوایی   سال   1374   مشاهده   می شود   ساختمان 
  تا   این   سال   به طور   کامل   ساخته   و   تأسیسات   نیز   روی 
  بام   آن   قرار   داده   شده   است   )جدول   3(؛   بنابراین   نتیجه 
  می گیریم   که   تاریخ   ساخت   این   ساختمان   به   قبل   از 
  سال   1374   برمی گردد.   متأسفانه   در   دهۀ   1360 
  از   این   منطقه   عکس برداری   هوایی   انجام   نشده   است 
  و   نمی توان   وضعیت   بنا   را   در   این   دهه   با   استناد   به 
  عکس های   هوایی   بررسی   کرد.   منابع   اطالعاتی   دیگری 
  نیز   در   این   خصوص   یافت   نشد.   مقایسۀ   اطالعات   قبل 
  و   بعد   از   این   بازه   نشان دهندۀ   تغییرات   زیادی   است. 
  مهم ترین   راه   برای   دستیابی   به   شناخت   هنگامی   که 
  نمی توان   به   اسناد   تاریخی   دسترسی   داشت   یا   اساساً 

  منبعی   وجود   ندارد،   پژوهش های   میدانی   و   بررسی 
  کالبد   بناست   )غالمی،   1393،   ص.   98(؛   بنابراین   برای 
  پاسخگویی   به   ابهام   موجود   در   این   بازه،   به عنوان   دومین 
  بازۀ   زمانی   کور،   مطالعۀ   میدانی   و   مصاحبه   با   هیئت امنا 
  و   بومیان   محله   صورت   گرفت   و   مشخص   شد   که   بنای 
  ساخته شده   در   محل   شبستان   تابستانی   و   مهتابی   در 
  سال   1363   ساخته   شده   است.   ورودی   اصلی   مسجد، 
  راهرو   ورودی   و   هشتی   نیز   در   همین   سال   تخریب   شده 
  است.   همچنین   به جای   درب   اصلی   مسجد   درب   آهنی 
  قرار   گرفته   و   در   زیرزمین   حجره های   شمال   شرقی   نیز 
  سرویس   بهداشتی   و   وضوخانه   ساخته   شده   است.   منزل 
  خادم   مسجد   در   جبهۀ   شمال   غربی   نیز   به   ساختمان 
  دوطبقه   با   کاربری   کتابخانه   تبدیل   شده   است.   با   مطالعۀ 
  وضعیت   کالبدی   بنا   در   عکس   هوایی   سال   1374   و 
  مقایسه   با   وضعیت   موجود   در   تصویر   ماهواره ای   سال 
  1383   مشخص   می شود   که   بنا   در   این   سال ها   از   نظر 
  کالبدی   تغییری   نکرده   است.   از   سال   1383   چندین   دوره 
  مرمت   در   بنا   صورت   گرفته   است،   اما   با   توجه   به   میزان 
  فراوان   آسیب ها،   به ویژه   در   فضای   گنبدخانه   و   شبستان 
  غربی،   بخش   تاریخی   بنا   از   چرخۀ   کارکرد   خارج   شده   و 
  قابل استفاده   نبوده   است.   همچنین   در   دهۀ   60،   ورودی 
  حجره های   غربی   از   سمت   حیاط   پوشانده   شده   و   از   آنها 
  به عنوان   دفتر   بسیج   و   انبار   اسلحه   استفاده   می شده   است 
  )مساجد   دیرینه سال   تهران،   1388(؛   بنابراین   از   نظر 
  عملکردی   در   این   دوره   بنا   هم زمان   کاربری های   مذهبی، 

  تجاری،   مسکونی   و   اداری	نظامی   داشته   است.

تصویر   ماهواره ای   1383عکس   هوایی   1374عکس   هوایی   1358

المان های   اصلی   و   موجود   بنا

گنبد،   نیم گنبد   غربی،   شبستان   غربی،   حجره های   شرقی   و   غربی   )موجود   در   هر   سه   عکس(

المان های   الحاق شده   به   بنا

قراردادن   رینگ   فلزی   دور   گنبد      ]8[
ساختمان   جدید   سه   طبقه   در   جبهۀ 

	  شمالی،   کتابخانه،   وضوخانه،   حوض   جدید

جدول   3.   سیر   تحوالت   کالبدی	تاریخی   مسجد   در   عکس های   هوایی   1358،   1374،   1383   
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بخش های   تخریب شده

شبستان   تابستانی،   رواق،   مهتابی
تخریب   بخشی   از   تاق   شبستان   غربی، 

  حوض

افزایش   تخریب   تاق   شبستان   غربی، 
  تخریب   ملک   مجاور   و   آزادسازی   بنا   در 

  جبهۀ   جنوبی

پالن   وضعیت   بنا   مطابق   با   تغییرات   مشاهده شده   در   عکس های   هوایی   در   بازۀ   زمانی   1353   تا   1393

مطالعۀ   تغییرات   کالبدی   بنا   در   بازة   زمانی   1393 
  تا   1397   به کمک   بررسی های   میدانی

در   سال   1393   مرمت هایی   در   بنا   صورت   گرفته   است 
  که   بیشتر   شامل   پایدارسازی   دیوارها   و   جرزها   از   طریق 
  خارج کردن   مصالح   خردشده   و   جایگزینی   مصالح   جدید 
  است      ]11[.   از   سال   1395   بازسازی های   وسیعی   از 
  سوی   متولی   در   مسجد   جدید   )شبستان   شرقی(   آغاز 
  شد   که   طی   آن   سردر   جدیدی   در   ورودی   ساخته   شد 
  )شکل   10A(   و   در   مرحله ای   نیز   گنبدی   با   اسکلت 
  فلزی   در   مجاورت   گنبد   تاریخی   ساخته   شد   )شکل 
)سازمان  فرهنگی  میراث  10B(   که   با   دخالت   وزارت 

برچیده   و   به جای   آن   نورگیری  وقت(  فرهنگی  میراث 
  در   سقف   ایجاد   شد.   همچنین   دیوارهای   انباری   مسجد 
  در   کوچۀ   ساداتیه   به طور   کامل   تخریب   و   این   فضا   به 
  قلمرو   عمومی   اضافه   شد   که   هویت   بصری   را   احیا   و   بنا 
  را   در   جبهۀ   جنوبی   نمایان   کرد   )شکل 10C(.   به دنبال 
  اقدامات   انجام شده   از   سال   1395   تا   1397   مداخالت 
  وسیعی   در   مسجد   جدید   انجام   شد   که   طرح   و   سیمای 
  آن   را   کاماًل   دگرگون   کرد   )شکل 10D(.   در   ادامۀ   این 
  تغییرات   بخشی   از   مدرسه   که   به   منزل   مسکونی   تبدیل 
  شده   بود،   تخریب   و   به   گذر   درخونگاه   اضافه   شد   و   بخش 
  باقیمانده   از   مدرسه   به   آشپزخانه   مسجد   تبدیل   شد 
E(.   درنهایت   پس   از   سیر   تحوالت   کالبدی   و    )شکل 
  کارکردی   بنا   در   بستر   زمان   پالن وضعیت موجود بنا   در 

  شکل 10   آمده   است.

تحلیل یافته ها        
   در   این   پژوهش   بررسی   تحوالت   کالبدی،   تاریخی   و   تا 
  حد   امکان   عملکردی   مسجد   حاج   رجبعلی   بر   مبنای 
  بررسی   مستندات   تاریخی   و   معاصر   از   طریق   مطالعه، 
  تحلیل   نقشه ها   و   تفسیر   عکس های   هوایی   ]6[   و   مقایسه 
  و   تطبیق   اطالعات   انجام   شد.   بررسی ها   و   تحلیل   و   تطبیق 
  اطالعات   استخراج شده   از   منابع،   جنبه های   پنهانی   از   روند 
  پیدایش،   تکامل   و   چگونگی   تغییرات   فرمی   و   عملکردی 
  بنا   را   در   بستر   زمان   مشخص   کرد   که   عالوه   بر   ایجاد 
  شناختی   جدید   به   اصالح   بخشی   از   اطالعات   متنی 
  موجود   در   مورد   پیدایش   و   تغییرات   بنا   بر   پایه   زمان   منجر 
  شد.   همچنین   بررسی   تحوالت   معاصر   با   توجه   به   تفسیر 
  عکس های   هوایی   موجود،   به عنوان   ابزاری   کارآمد   برای 
  مستندنگاری   تاریخی   نیز   همین   نتیجه   را   دربارۀ   مطالعات 
  چند   دهۀ   اخیر   در   مورد   بنا   به   دست   داد   و   به   پاسخگویی 
که  همانگونه    به   تناقضات   موجود   در   منابع   منجر   شد. 
از برررسی دوره های تاریخی بنا در بدنه مقاله دریافت 
می شود   مسجد   حاج   رجبعلی   در   حالت   کلی   از   زمان 
  پیدایش   خود   تاکنون   تحت   تأثیر   سه   فرایند   ساخت   و 
  تکمیل،   بازسازی   و   تعمیرات     قرار   گرفته   است.   تحوالت 
  کالبدی   بنا   متأثر   از   فرایندهای   بیان شده   براساس   جدول 

  4   قابل بیان   است.   

منبع   عکس های   هوایی   1358   و   1374   آرشیو   سازمان   نقشه برداری،   تصویر   سال   1383   گوگل
   پالن:   علی محمدی

   تحلیل:   نگارنده
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شکل 10. آخرین تحوالت کالبدی بنا در سال 1397. منبع تصاویر: نگارنده. ترسیم پالن: رفیعی، به روزرسانی پالن: نگارنده

جدول   4.   تحوالت   تاریخی	کالبدی   بنا   تحت   تأثیر   فرایندها

بازۀ   زمانی   ه.   ش
نوع   فرایند

تعمیراتبازسازیساخت   و   تکمیل

1215	1225	

1231   	1237	

1237	1270	

1270	1348   ]   5[   	   ] 5   ،7[

1348   	1363   ] 8   ،9[

1363	1383			

1383	1393   ]   10[   ]   10[

1395	1397	   ]   11[

هریک   از   این   فرایندها   تغییراتی   را   در   کالبد   و   به تبع 
  آن   عملکرد   بنا   ایجاد   کرده اند.   بنای   اولیه   مسجد 
  کوچکی   است   که   ساخت   آن   در   سال   1215   ه.   ش   در 
  زمان   محمدشاه   آغاز   شده   است؛   البته   در   منابع   دورۀ 
  فتحعلی   شاه   عنوان   شده   که   بررسی   تاریخی   این   موضوع 
  را   نفی   می کند.   مطابق   با   نقشۀ   برزین،   بنا   تا   سال   1231 
  ه.   ش   فرم   اولیه   را   حفظ   کرده   است   و   براساس   نقشۀ 
  کرشیش   تا   سال   1237   ه.   ش   شبستان های   شمالی   و 
  شرقی   و   مدرسه   به   آن   اضافه   شده اند.   در   ادامه   تا   سال 
  1270   ه.   ش   شبستان   غربی   ساخته   و   جبهۀ   غربی   بنا 
  توسعه   داده   شده   است؛   بنابراین   مرحلۀ   ساخت   و   تکمیل 

  بنا   بین   22   تا   حداکثر   55   سال به طول انجامیده است؛ 
  درحالی که   منابع،   مدت زمان   تکمیل   بنا   را   10   سال   )از 
  1252   تا   1262ه.   ق(   بیان   می کنند؛   البته   به دلیل   در 
  اختیار   نداشتن   سندی   بین   سال های   1237   تا   1270 
  ه.   ش   نمی توان   در   این   خصوص   اظهارنظر   دقیقی 
  کرد،   اما   ثابت   می شود   کتیبۀ   کاشی کاری   بنا   که   سنه 
  1262   ه.   ق   )1225.   ش(   را   نشان   می دهد   و   در   منابع 
  با   استناد   به   این   کتیبه   سال   اتمام   ساخت   بنا   1262 
  ه.   ق   ذکر   شده،   درست   نبوده      است   و   احتمال   دارد 
  این   تاریخ   نشان دهندۀ   زمان   اتمام   کاشی کاری   بخشی   از 
  مسجد   باشد.   کامل ترین   فرم   مسجد   در   نقشۀ   عبدالغفار 
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  قابل مشاهده   است.   با   توجه   به   مقیاس   و   دقت   هندسی 
  این   نقشه   مساحت   بنا   در   زمان   آبادانی   حدود   3   هزار 
اما   در برخی   منابع   5   هزار   متر مربع و    مترمربع   است 
نیز   500   مترمربع   آورده   شده   است.  دیگر  برخی  در 
  مقایسه   و   تطبیق   اطالعات   پیش   و   پس   از   بازه   1270   ه. 
  ش   تا   1335   که   اطالعاتی از آن در دست نیست،   نشان 
  می دهد   در   این   دوره   بنا   از   نظر   کالبد   و   محدوده   دچار 
  تغییر   نشده     و   فرم   پالن   در   این   فاصله   ثابت   بوده   است. 
  از   سال   1237   تا   اواسط   دهۀ   1340   ه.   ش   بنا   بدون 
  ایجاد   تغییرات   کالبدی   به   حیات   خود   ادامه   می دهد 
  تا   وارد   فرایند   دوم   یعنی   بازسازی   شود.   از   نظر   زمانی 
  مرحلۀ   بازسازی   را   می توان   از   سال   1345   تا   1363 
  ه.   ش   در   نظر   گرفت.   در   این   مرحله   جبهۀ   شرقی   و 
  شمالی   بنا   دستخوش   تغییرات   و   بازسازی های   وسیعی 
  شده   است   که   شامل   ساخت   مسجد   جدید،   تبدیل 
  مدرسه   به   منزل   مسکونی   و   ساخت   ساختمان   سه طبقه 
  در   جبهۀ   شمالی   می شود.   در   این   دوره،   به تبع   تغییرات 
  کالبدی   صورت گرفته   عملکردهای   ثانویه   مانند   تجاری، 
  مسکونی   و   اداری	نظامی   به   بنا   که   کاربری   اولیه   آن   تنها 
  آموزشی   و   مذهبی   بوده،   تحمیل   شده.   همان گونه   که   در 
  جدول   4   مشاهده   می شود،   در   فاصلۀ   سال های   1363 
  تا   1383   اقدام   خاصی   در   بنا   انجام   نشده   است.   فرایند 
  سوم   یعنی   تعمیرات   همراه   با   دو   فرایند   دیگر   در   مراحل 
  مختلف   صورت    گرفته   است؛   مانند   افزودن   رینگ   فلزی 
  دور   گنبد   و   تزریق   پی   ]9،   8[،   اما   می توان   گفت   از   سال 

  1383   تا   1397   انجام   تعمیرات   و   مرمت ها   در   بنا   بسیار 
  بیشتر   بوده   و   طی   این   سال ها   بخش های   مختلف   بنا 
  مرمت   شده   است   ]11،   10[.   براساس   آخرین   تغییرات 
  در   سال   1397   بازسازی   وسیعی   نیز   در   مسجد   جدید 
  صورت   گرفته   است.   با   توجه   به   اطالعات   به دست آمده 
  می توان   از   نظر   زمانی   چهار   دورۀ   اصلی   را   برای   تحوالت 
  کالبدی   بنا   در   نظر   گرفت   که   معرف   اصالت   کالبدی 

  بخش های   مختلف   بنا   نیز هست   )شکل   11(.
  جزئیات   اطالعات   موجود   در   متون   و   نتیجۀ   بررسی   و 
  تصحیح   آنها   در   این   پژوهش   با   استناد   به   مستندات،   در 

  جدول   5   آمده است.

نتیجه گیری
مطالعه مسجد حاج رجبعلی از چند منظر مهم است. 
این بنا از نمونه مساجد با ارزش ساخته شده در تهران 
مطالعۀ   تطبیقی	 است.  قاجار  دوره  از  مهمی  یادگار  و 

تحلیلی   سیر   تحوالت   تاریخی	کالبدی این مسجد دوره 
زمانی، مساحت اولیه، دوره اتمام ساخت بنا و تحوالت 
بنا در دورۀ  را تدقیق نموده است. ساخت  کالبدی آن 
  محمدشاه آغاز شده است.   کامل ترین   فرم   مسجد   در   نقشۀ 
  عبدالغفار قابل مشاهده   است. تکمیل بنا یکباره نبوده و 
در  بنا  است.  انجام شده  فرایند چندین ساله  طی یک 
بازه زمانی   1270   ه.   ش   تا   1335 یک دوره خدمات دهی 
همراه با نگهداری بهینه را داشته است، به همین دلیل 
در اوج دورۀ رونق خود بوده و تحوالتی در آن رخ نداده 
است.   بررسی   و   مستندنگاری   تحوالت   انجام   شده   در سیر 

جدول   5.   جزئیات   اطالعات   موجود   در   منابع   متنی   و   تشریح   نتایج   حاصل   از   این   پژوهش

نتایج   به دست آمده   از   پژوهش   حاضراطالعات   موجود   در   منابع   مورد   بررسیموضوع

1262   ه.   ق	1225   ه.   شسال   اتمام   ساخت   بنا

این   تاریخ   مربوط   است   به   اتمام   کاشی کاری   بخشی   از 

  بنا   و   تکمیل   مسجد   بین   سال های   1237   تا   1270   که 

  طی   فرایندی   حدوداً   پنجاه ساله   انجام   شده   است.

ساخت   شبستان   شرقی   و 

  شمالی،   مهتابی   و   مدرسه
1231   تا   12151237   تا   1225

ساخت   شبستان   غربی   و 

  راهرو
1237   تا   12151270   تا   1225

1237   تا   12151270   تا   1225تکمیل   شبستان   شمالی



ت
مرم

 و 
ت

اظ
حف

ش 
 دان

صی
خص

ة ت
نام

صل
ف

13
99

ار 
 به

ک،
ة ی

مار
 ش

وم،
 س

ال
س

15

مساحت

• مسجد   در   زمان   آبادانی   خود   5   هزار   مترمربع 	

  وسعت   داشته   )فرخ،   1386:   252(

• مسجد   در   زمینی   به   مساحت   500   مترمربع 	

  ساخته   شده   است   )پروندۀ   ثبت   ملی،   1334(

محاسبۀ   مساحت   از   روی   نقشه ها،   که   دارای   دقت 

  هندسی   هستند،   مشخص   می کند   مسجد   در   زمان 

  آبادانی   مساحتی   حدود   3   هزار   مترمربع   داشته   است.

ساخت   مسجد   جدید

در   محل   شبستان   شرقی

• شبستان   شرقی   در   سال   1350   تخریب   و 	

  به جای   آن   مسجد   جدید   ساخته   شد   )فرخ، 

  1386،   ص.   267(

• در   سال   1352   به جای   شبستان   شرقی   مسجد 	

  جدید   با   مصالح   و   معماری   جدید   بنا   شد 

  )مساجد   دیرینه سال   تهران،   1388،   ص.   179(

• در   سال   1352   به جای   شبستان   شرقی   مسجد 	

  جدید   بنا   شد   )پروندۀ   ثبت   ملی،   1334(

مسجد   جدید   بین   سال های   1348   تا   1350   ساخته 

  شده   است.

تخریب   ورودی   اصلی   و 

  هشتی

تخریب   هشتی   و   ایجاد   پله   برای   رساندن   کف 

  راهرو   به   تراز   کوچه   در   سال   1384   )فرخ،   1386، 

  ص.   260(

تخریب   هشتی   در   سال   1363   و   هم ترازی   با   کوچه   در 

  سال   1384   انجام   شده   است.

تخریب   شبستان   شمالی 

  و   ساخت   بنای   تجاری	 

  مسکونی،   وضوخانه   و   اتاق 

  خادم

شبستان   تابستانی   مسجد   در   سال   1376		•

1375   به کلی   تخریب   و   به جای   آن   ساختمانی 

  چندطبقه   ساخته اند   )موسوی   و   همکاران، 

  1375،   ص.   42(.

در   گذشته   مسجد   حاج   رجبعلی   مدرسه ای 	•

  داشته   که   امروزه   از   بین   رفته   است   و   جای   آن 

  بنای   تجاری   ساخته اند   )مالزاده   و   محمدی، 

  1378،   ص.   110(.

در   سال   1363   هیئت امنا   اقدام   به   ساخت   هفت 	•

  مغازه   و   زیرزمین   در   مجاورت   مسجد   در   گذر 

  درخونگاه   کرد،   و   درنتیجه   آب انبار   مسجد   از 

  بین   رفت   و   به جای   آن   خانه   مسکونی   بنا   نهاده 

  شد   )نامه   اداره   اوقاف،   1371(.

در   سال   1352   به جای   شبستان   تابستانی   بنای 	•

  چندطبقه،   وضوخانه   و   اتاق   خادم   ساخته   شد 

  )مساجد   دیرینه سال   تهران،   1388،   ص.   179(

ساختمان   جدید   در   سال   1363   ساخته   شده   است.	•

محل   صحیح   مدرسه   همان   است   که   در   پالن ها 	•

  مشخص   شده   است.

آب انبار   مسجد   در   محل   دیگری   در   روبه روی   مسجد 	•

  قرار   داشته   است.   این   مغازه ها   در   محل   شبستان 

  تابستانی   و   در   طبقۀ   همکف   ساختمان   سه طبقه 

  ساخته   شده اند.

وضوخانه   و   اتاق   خادم   در   سال   1363   ساخته 	•

  شده اند.

نتایج   به دست آمده   از   پژوهش   حاضراطالعات   موجود   در   منابع   مورد   بررسیموضوع
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زندگی مسجد حاج رجبعلی می تواند   به   درک   و   شناخت 
  صحیح   این   بنای   ارزشمند   کمک   شایانی نماید.   به  دلیل 
و شفاف  روز  به  و مستندات    استفاده   از   اسناد   تاریخی 
بررسی  این  نتایج  منابع،  در  تناقض های موجود  سازی 
می تواند در بهبود و ارتقای نتایج پژوهش های آتی موثر 
در   انجام   اقدامات  می توانند  نتایج  این  باشد.   همچنین 
بخش های  بازسازی  و  مرمت  حفاظت،  جمله  از    عملی 
تخریب شده بنا مانند نیم گنبد شرقی، شبستان غربی 
و شبستان شمالی بنا راهگشا باشند. روش مورد استفاده 
در این پژوهش به دلیل توانایی ارائه داده ها با جزئیات 
تاریخی	  تحوالت  بررسی  در  می تواند  مناسب  دقت  و 
کالبدی سایر بناهای ارزشمند تاریخی نیز استفاده شود. 

تقدیر و تشکر
نویسندگان از تمامی کسانی که آنها را در نوشتن این 

مقاله یاری رساندند، کمال تشکر و قدردانی را دارند.

تعارض   در   منافع
بین   نویسندگان   هیچ گونه   تعارضی   در   منافع   گزارش   نشد.   

پی نوشت
]1[   به واسطۀ   تأثیر   عارفانه ای   که   تاریخ   برای   انسان 
  دارد   و   وجوه   شاعرانه ای   که   در   طبیعت   آن   است، 
  همچنین   قابلیت های   معنایی   معماری   برخی   مورخان 
  تعابیر   تشبیهی   را   برای   معرفی   تاریخ   معماری   برگزیده اند 

  )گلیجانی   مقدم،   1386(.
]2[ این   مدرسه،   مدرسۀ   علوم   دینی   نبوده   و   از   اولین 

نتایج   به دست آمده   از   پژوهش   حاضراطالعات   موجود   در   منابع   مورد   بررسیموضوع

تغییر   ورودی ها

بنا   سه   در   داشت   که   به تازگی   یکی   از   آنها   از 	•

  داخل   بازارچه   به   مغازه   تبدیل   شده   است   و 

  دو   در   دیگر   در   گذر   درخونگاه   محصور   شده اند 

  )مالزاده   و   محمدی،   1378،   ص.   110(.

بنا   سه   در   داشته   است   که   در   سال   1379   یکی 	•

  از   آنها   از   بازارچه   به   مغازه   تبدیل   شده   است 

  )نوربخش،   1381،   ص.   509(.

بنا   در   حالت   تکمیل شده   چهار   در   داشته   است.   دو   در 

  گذر   درخونگاه،   که   یکی   ورودی   از   مدرسه   بوده   است، 

  یک   در   از   گذر   دباغ خانه   که   در   جریان   تغییرات   سال 

  1363   در   جای   آن   مغازه   ساخته   شده   است   و   یک   در 

  از   کوچۀ   سوخدان.

قدمت

مسجد   هم زمان   با   مسجد   امام   تهران   در   دوران 

  حکومت   فتحعلی   شاه   ساخته   شده   است   )فرخ، 

  1386،   ص.   255(

هستۀ   اولیه   بنا   در   دورۀ   محمدشاه   )1227	1213( 

  ساخته   شده   است.

شکل 11. چهار دورۀ اصلی تحوالت کالبدی بنا

 

بنا کالبدي تحوالت اصلی دورة چهار. 11 شکل  



ت
مرم

 و 
ت

اظ
حف

ش 
 دان

صی
خص

ة ت
نام

صل
ف

13
99

ار 
 به

ک،
ة ی

مار
 ش

وم،
 س

ال
س

17

  مدارس   دخترانه   در   تهران   بوده   است   که   خانم   سادات 
  آنجا   را   اداره   می کرده اند؛   به   همین   دلیل   هم   گذر 
  جنوبی   مشرف   به   مسجد   کوچه   ساداتیه   نام   گرفته   است 
  )مصاحبه   با   آقای   محمدجواد   شریعت   مدار   )از   نوادگان 

  حاج   رجبعلی(   1392(.
به   گنبدی   که   مقطع   افقی   آن   به جای   دایره   ]3[

  بیضی   است   کمبیزه   گفته   می شود.
]4[   شیرازیان،   رضا،   مصاحبۀ   شهریور   1397

]5[ در   کتاب   مساجد   دیرینه سال   تهران   عنوان   شده 
  است   که   سال ها   این   بنا   به دلیل   خاک   نامناسب   و   سست 
  و   نداشتن   پی   رو   به   تخریب   می رفت،   تا   اینکه   در   سال 
1343.ه.   ش   شخصی   به   نام   کیهان   با   ایجاد   شش   ستون 

  الحاقی   زیر   گنبد،   از   تخریب   آن   جلوگیری   کرد.
]6[   منظور   از   تفسیر   عکس های   هوایی،   شناسایی 
  عوارض   و   تعیین   حدود   و   استخراج   ویژگی های   آنها 
  روی   عکس های   هوایی   است.   اندازه گیری   ویژگی های 
  هندسی   عوارض   مانند   طول،   مساحت   و   ارتفاع   و 
  همچنین   شناخت   خود   عارضه   و   استنباط   بعضی 
  ویژگی های   آن   مانند   کیفیت   ساختمان های   شهری 
  و...   بسیار   مهم   است.   در   بررسی   شهرها   عالوه   بر   اندازۀ 
  ساختمان ها   و   خیابان ها،   کیفیت   آنها   هم   از   نظر   جنس 
  مصالح   به کاررفته،   آرایش   مکانی   و   شکل   هرکدام   در 
  نظام   کلی   شهر،   اهمیت   خاصی   دارد.   برای   مطالعۀ 

  بیشتر   در   این   زمینه   به   منبع   7   مراجعه   شود.
در   سال   1301   انجمن   آثار   ملی   و   ادارۀ   کل   ]7[
  باستان شناسی   به کمک   وزارت   فرهنگ   و   هنر   این 
  مسجد	  مدرسه   را   بازسازی   و   مرمت   کردند   )مهران، 

.)128   :1355  
]8[ در   سال   1354   از   سوی   انجمن   آثار   ملی   مبلغ 
  27   میلیون   ریال   برای   تعمیر   و   احیای   28   اثر   تاریخی 
  کشور   در   اختیار   سازمان   ملی   حفاظت   آثار   باستانی   قرار 
  گرفت.   یکی   از   بناهایی   که   در   این   سال   مرمت   شد، 
  مسجد   و   مدرسه   حاج   رجبعلی   بود.   یک   کالف   فلزی   به 
  دور   گنبد   کشیده   شد   و   با   یک   کالف   دیگر   که   به   دور 
  نیم گنبد   ایوان   چرخیده   و   به   پیشانی   ایوان   متصل   شده 
  است،   مهار   شد.   برای   مطالعۀ   بیشتر   در   این   خصوص   به 

  منبع   3   پژوهش   مراجعه   شود.
به دلیل   تخریب   روزافزون   بنا   بر   اثر   مشکالت   ]  9[
  موجود   در   بستر   آن   در   سال   1358   مهندس   هاشمی 

  برای   جلوگیری   از   تخریب   آن   پی   بتنی   مسجد   را   ریخت. 
  برای   اطالعات   بیشتر   در   این   زمینه   به   روزنامۀ   همشهری 

  )1383/7/12(   شمارۀ   27   مراجعه   شود.
]10  [ در   سال   1383   اقدامات   مرمتی   به   شرح   زیر   در 

  بنا   انجام   شد:
	 تخلیۀ   آوارهای   موجود   در   بنا؛

سبک سازی   و   اجرای   مجدد   پوش های   سقف   	
  حجره های   صحن،   شبستان   غربی،   نیم گنبد   غربی   و 

؛ نه خا   همچنین  گنبد
	 حذف   الحاقات   در   حجره ها؛

	 آزمایش   مکانیک   خاک   برای   شناسایی   جنس   بستر 
  و   تخمین   سطح   آب های   زیرزمینی   توسط   مهندسان 
  مشاور   شمع   که   گزارش   آن   در   آدرس   اینترنتی   زیر   در 

  دسترس   است.
http://www.daneprairie.com

]11[   گزارش   مرمت،   شرکت   مرمت   و   ساختمان 
  بناساز   شیردل،   مرکز   اسناد   سازمان   میراث   فرهنگی 

  کشور.
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