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بررسی اصالت اسالمی  ایرانی در مساجد نوگرای معاصر
مطالعه موردی: طرح مسجد چهارراه ولی عصر)عج( تهران

چکيده
در عصر حاضر، با ظهور فناوری جدید، شــاهد ساخت مساجدی هســتيم که کالبدی متفاوت از مساجد گذشته دارند. 
قرارگيری آن ها درکنار مساجد سّنتی در بافت شهری امروز، این پرسش را در ذهن مخاطبان ایجاد می کند که آیا مساجد 
امروزی با شــکل جدید می توانند زمينه ساز رشد و تعالی انسان، که هدف اصلی عبادت است، باشند؟ هدف از این نوشتار 
بررسی چگونگی انطباق شکل و کالبد مساجد جدید با مبانی نظری خاص مساجد در حکمت اسالمی است. به این منظور 
نمونة موردی مســجد چهار راه ولی عصر تهران)طرح رضا دانشــمير(که کالبدی نوآورانه دارد، بررسی شده است. روش 
تحقيق در این مقاله به شــيوة استدالل منطقی )مفهوم به مصداق( است. بدین منظور ابتدا مبانی نظری مسجد در دو بعد 
تشّخص شهری و فضای عبادی درونی، بر اساس فقه اسالمی، مطرح گردیده و معيارهای طّراحی مسجد از آن استخراج شده 
و بر آن اساس گونه شناسی مساجد معاصر مورد بحث قرار گرفته است. سپس ویژگی های مسجد ولی عصر تهران به عنوان 
نمونه ای از مساجد متجّدد معرفی و مبانی نظری آن، با توّجه به اصول و معيارهای به دست آمده، بررسی شده است. نتایج 
حکایت از آن دارد که برخی دگرگونی های ناشی از پيشرفت فناوری در معماری ضروریست، اما باید مرزی مشّخص برای 
آن در نظر گرفته  شود تا تغييرات شکلی باعث تغيير مفاهيم واالی انسانی نگردد و معماری مسجد در عين بداعت، هم چنان 
بازگوکنندة تعاليم اسالمی باشد. در مسجد چهارراه ولی عصر تالش برای بداعت و هماهنگی با محيط باعث شده است که 

معنا و هوّیت اسالمی در آن کمرنگ شود و بنا خوانایی خود را، که برای مسجد امری ضروریست، ازدست بدهد.

واژگان کليدي: حکمت اسالمی، مسجد، مسجد چهارراه ولی عصر تهران.

مهدی حمزه نژاد1، مائده عربی*2

1 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه علم و صنعت ایران 

2 کارشناس ارشد مهندسی معماری اسالمی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز

 

) تاريخ دريافت: 92/9/1                            تاريخ پذيرش: 93/2/1 (

E-Mail: donyaarabi@yahoo.com 
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مقّدمه
امروزه در تمامی جهان، مساجد مسلمانان با کالبد و شکلی متفاوت 
با گذشــته طّراحی و ســاخته می شــوند. حضور کالبدی و تأثیرات 
معنوی اين مســاجد، در کنار مساجد سّنتی شــهر، تأمل و بازبینی 
عمیقی می طلبد تا مشّخص شود چگونه شکل و کالبد جديد می تواند 

زمینه ساز رشد و تعالی انسان، که هدف اصلی عبادت است، گردد. 
روند ساخت و توسعة مساجد در طول تاريخ همواره با نوعی تغییر 
و تداوم همزمان همراه بوده است. اين جريان معماری تا انتهای دوران 
صفوی با موفقّیت ادامه پیدا کرد. اما به تدريج سّنت تداوم خود را از 
دست داد و در نتیجه تغییرات نیز در معماری مساجد متوقف گشت 
و در بسیاری از مساجد جديد، فرم ها تقدس يافته و تکرار شده اند. از 
طرفی پیشــرفت سريع علم و دانش در دنیای معاصر، تغییرات را در 
جامعه و به تبع آن در معماری غیرقابل اجتناب نموده و لذا تغییرات 
کالبدی برخی ديگر از مســاجد معاصر با گسستی از گذشته همراه 
شده است. در میان اين دو رويکرد متفاوت در معماری مسجد، پاسخ 
به اين ســؤال، که در طّراحی مساجد اين اعتقادات و باورها هستند 
که شــکل ها را ايجاد کرده اند، يا شــکل ها در اثر گذر زمان به نوعی 
تقدس رسیده اند، می تواند در يافتن رويکردی مناسب تر برای طّراحی 
مساجد تأثیر بسزايی داشته باشد )حسینمردی و مروجی، 1386(. 
اما اين که آيا مساجد معاصر در ايران توانسته اند با وجود کالبد جديد 
و متفاوت با گذشته، هم چنان انتقال دهندة همان مفاهیم ثابت باشند 
يا خیر، ســؤالی است که پاسخ به آن نیازمند تأمل و بررسی موردی 
است. در اين پژوهش، چگونگی انطباق شکل و کالبد مساجد جديد 
با مبانی نظری خاص مساجد در حکمت اسالمی بررسی شده است. 
به اين منظور نمونه موردی مسجد چهارراه ولی عصر تهران، که کالبد 
و ساختاری متفاوت و نوآورانه دارد، انتخاب شده تا میزان اصالت آن، 
با معیارهای موجود طّراحی مسجد اصیل )آيات و روايات و نمونه های 
مورد تأيید معصومان و دانشمندان اسالمی(، مورد مطالعه قرار گیرد.

پيشينه و روش تحقيق
پژوهش در موضوعی چون »مســاجد نويــن و ويژگی های آن« 
امــروزه توجهات زيادی را درحوزه معمــاری به خود اختصاص داده 
اســت. دراين باره می تــوان به مقاالت »نگاهی به مســاجد معاصر 
جهان« )حســینمردی و مروجی، 1386(، »معماری مسجد، از قرن 
هفتم تا امروز«) حکیم ، 1390(، »مساجد امروز« )Fethi, 1985( و 
»معماری مساجد معاصر« )Serageldin, 1985( اشاره نمود. اما هدف 
اين پژوهش بررســی چگونگی انطباق فرم وکالبد مساجد جديد با 
مبانی نظری خاص مساجد درحکمت اسالمی است؛ لذا نمونه موردی 
مســجد چهارراه ولی عصر تهران)طرح رضا دانشمیر( دارای کالبدی 
نوآورانه، مورد بررسی قرارگرفته است. روش تحقیق در اين مقاله به 
شــیوه استدالل منطقی )مفهوم به مصداق( است. بدين منظور ابتدا 
مبانی نظری مسجد در دو بعد تشّخص شهری و فضای عبادی درونی 
بر اساس فقه اسالمی مطرح گرديده، معیارهای طراحی مسجد از آن 
استخراج شــده و برآن اساس گونه شناسی مساجد معاصر به دست 
آمده است. سپس ويژگی های مسجد ولی عصر تهران به عنوان نمونه 

ای از مســاجد متجّدد معرفی و مبانی نظــری آن با توّجه به اصول 
استخراج شده، مورد بررسی قرارگرفته است. 

اصول معماری مسجد از دیدگاه حکمت اسالمی)بر اساس 
متون اسالمی و سيرة پيامبر و معصومان( 

مؤمنــان هر دين ملزم به اســتفاده از نوعی فضای خاص عبادی 
هســتند. »بر اســاس معرفت شناســی هــر دين، مــکان حضور 
عبادت کنندگان بر اساس دو تفسیر در متن هر دين شکل می گیرد: 
اول: ايجــاد امکانات و مکانی برای عروج و اتصال روحی با معبود 

بوده که اين امر بیش تر به ساحت نظری هر آيین مربوط می شود.
دوم: آن چه بیش تر فضای عبادی را تحت تأثیر قرار می دهد، ناشی از 
ساختار مناسک عملی، احکام و اعمال عبادی، انفرادی و جمعی است 

که از ساحت عملی هر آيین در جهت پرستش معبود ناشی می شود.
مجموعه ســاحت های نظری و ساختار عملی به شکل، ابعاد، نوع 
فضا و جزئیات آن نظام داده و به اين ترتیب، معنا و عملکرد مقدمه 
الزم برای تولید شکل می شود. به عبارت ديگر معموالً ساحت نظری 
و عملــی هر دين، به مکان عبادی جهت گیری و به شــکل آن نظام 

می دهد« )حسینی، 1386: 20(. 
معماري مســاجد به عنوان فضاهــاي عبادتگاهي مخصوص دين 
اسالم، مهم ترين نمود معماري اسالمي محسوب مي شود که در پهنة 
گســترده سرزمین هاي اســالمي از تنّوع و گوناگوني خاصي از نظر 
نحوة طّراحي و چگونگي برخورد با اقلیم خاص آن مناطق برخوردار 
اســت. آيات قرآن، روايات معصومان)ع( و ويژگی های معماری چند 
نمونه تاريخی قابل اســتناد، همانند خانه کعبه و مســجد پیامبر، 
می توانند الگوی مناسبی در طّراحی مساجد امروز باشند. در مساجد 
اسالمی، نماز جماعت، اصلی ترين فعالّیتی است که انجام می شود و 
ويژگی های خاص آن، از بعد نظری و کالبدی، جهت گیری خاصی به 
معماری آن می دهد. حکمت نماز و معانی ويژه ای که در مورد حضور 
خدا و حضور انســان در پیشگاه خداوند به همراه آن است، باعث به 
وجودآمدن نمادها و نشــانه های خاص تداعی کنندة اين معانی غیر 
مادی می شــود )Ardalan, 1983(. از طرف ديگــر، نحوة انجام اين 
رفتار نیايشی با قوانین منحصر به فرد خود، که در منابع دينی اسالم 
ذکر شــده است، شکل کالبدی خاصی به معماری فضاها می بخشد. 
بنابر اين بر اســاس حکمت اســالمی و با تکیه بر آيات و روايات و 
نیز نمونه های تاريخی قابل استناد، اصول کالبدی و معنايی طّراحی 
معماری مسجد را می توان در دو بعد تشّخص شهری و فضای عبادی 
ـ درونی تقســیم بندی کرد. به منظور استخراج اين اصول، تحقیقات 
مفصلی انجام شــده است که در اين قســمت برای تحلیل مسجد 

چهارراه ولی عصر، به خالصه ای از آن اشاره می شود1.
اصول معماری مسجد از بعد تشّخص شهری

ساخت مســجد توسط معمار مســلمان: خداوند در قرآن 
می فرمايد: مســاجد خدا را تنها کسی آباد می کند که ايمان به خدا 
و روز قیامــت آورده و نماز را بر پــا دارد و زکات را بپردازد، و جز از 
خدا نترسد، امید است چنین گروهی از هدايت يافتگان باشند)سوره 
توبه، آيه 18(2. اين آيه بر اهمّیت جنبه های معنوی معماری مسجد 
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تأکید می کند. در واقع تنها کســانی می توانند ويژگی ها و جنبه های 
خاص معنوی را در معماری مســجد رعايت کنند که خود از نزديک 
و به طورکامل با اين مفاهیم آشنا بوده و آن ها را تجربه کرده باشند. 
حجت دربــارة نقش اعتقاد طــّراح در معماری مســجد می گويد: 
»کســانی که فکر می کنند می توانند بدون داشتن چیزی، آن را به 
ديگری بدهند، با منطق مخالفت دارند. من می خواهم جايی را بسازم 
که تمام حس و حال و عملکرد يک امر ويژه، به نام نماز، در آن اتفاق 
بیفتد و خودم هم هیچ شناســايی و اعتقادی نســبت به آن ندارم؛ 
مسلم است که اين عمل بی معنا خواهد بود«)حجت، 1386: 132(.

جایگاه مسجد در قلب تپنده شهر: با نگاهی به معماری دوران 
اسالمی مشّخص می گرددکه مســاجد، به عنوان فضای عبادتگاهی 
مســلمین، همــواره درکنار فضاهــای کار و زندگــی روزمرة مردم 
)بازارچه ها، میدان ها و ...(شــکل گرفته اند. اين امر بیانگر اين است 
که در اســالم زندگی دنیوی مردم با زندگی اخروی شان درآمیخته 
و خداپرســتی و عبادت در بطن زندگی اجتماعی مردم جريان دارد. 
جايگاه مسجد همواره در میان قلب تپندة شهر بوده است تا مسجد 
در ارتباط نزديک با مردم معنای حقیقی خود را پیدا کند. به همین 
علت اســت که شکل و ابعاد زمین مسجد تابع امکانات بافت اطراف 
و نیازهای توســعة درونی اســت و حجم خارجی آن الگو و شــکل 

مشخصی ندارد )نقره کار، 1378(.
شاخص بودن مسجد در عین سادگی آن: »فضا در معماری 
اسالمی هرگز مستقل از فرم فرض نمی شود. يک مکان مقدس، قطبی 
اســت که فضای اطراف را گرد خود متمرکز می سازد، چنان که شهر 
مکه، نقطه ای خاکی بر روی محور اتصال زمین و آسمان که به نوعی 
مرکز زمین محسوب می شــود، فضا را برای انجام عالی ترين فريضه 
اســالمی، يعنی نماز متمرکز می ســازد و قطبیت می بخشد«)نصر، 
1373 :62(. از طرف ديگر بر اساس حديثی از پیامبر که فرموده اند: 
»هرگاه ديديد قرآن ها آراســته و مساجد زيور شده و مناره ها بلند و 
طوالنی شده و قرآن را فقط برای نشان دادن آواز خوش می خوانند و 
مساجد راه عبور و مرور است، در آن زمان، مؤمن از کبريت احمر هم 
کمیاب تر وگرانبهاتر است. همانا مساجد چنان مردمی آراسته و ظاهر 
بدن هايشان پاکیزه اســت، ولی دل های ايشان پلیدتر از الشه مردار 
است«)فتال نیشابوری، 1366 :541(3، يکی از معیارهای ارزشی در 
اسالم، ســادگی و وارستگی از مظاهر دنیوی است. بنابراين مساجد 
مســلمانان بايد در عین شــکوه معنوی و عظمت و قداست خاص 
خويش، از نظر ظاهری ســاده و از پیرايش های مادی به دور باشــد. 
اين سادگی را می توان در مساجد صدر اسالم، همانند مسجدالنبی، 
مشــاهده کرد. از طرف ديگر، با نگاهی به معماری مســاجد ايران، 
به نظر می رســد که در طول تاريخ با گســترش اسالم در خارج از 
عربســتان برای افزايش اقتدار دينی و اعتبار مســاجد مسلمانان در 
میان بناهای مذهبی ســاير اديان، معماران راه حل افزايش ارتفاع و 
تشّخص شهری را برگزيده اند؛ به اين علت که عناصر شاخص مسجد 
در میان ساير عناصر شــهری نمايان تر ديده شوند. با وجود اين، بر 
اساس حديث پیامبر و ساير ائمه اطهار نبايد افزايش تشّخص شهری 

مساجد باعث از بین رفتن سادگی و تزيینی شدن آنان گردد.
نوآوری و ابتکار مناسب: »از آنجا که خداوند خود را خالق)خالق( 
و نوآفرين)بديع( و متنوع آفرين)بارء( و نقش آفرين)مصور( می داند، 
هنرمند موحــد نیز بايد صفات الهی را در خــود و کار هنری خود 
متجلی ســازد«)نقره کار، 1387 :617(. آثار باقی مانده از مســاجد 
تاريخی ايران بیانگر اين اســت که معمار مسلمان همواره با رعايت 
و حفــظ اصول و معیارهای معنوی، فــارغ از زمان و مکان، فرم های 
معمارانة خــود را در انواع نقوش و احجام هندســی  و عناصر بديع 
پديد آورده اســت. لذا ضروری است اين ابتکار و نوآوری در معماری 
مســاجد معاصر نیز مورد توّجه قرار گیرد. به عنوان مثال خانة کعبه 
به عنوان اصلی ترين عبادتگاه مسلمانان با شکلی خالقانه و بديع دارای 
ويژگی های خاص و متفاوت نسبت به ساير معابد است که می تواند 
برای معماران الگوی مناسبی در طّراحی مساجد جديد باشد. حجم 
بسیار منظم و دقیق خانه کعبه در کنار طبیعت صخره ای و دره های 
پرشیب اطراف آن، حجمی خالقانه و بديع است که به نوعی فضای 

طبیعت اطراف خود را تکمیل کرده است.
خوانایی: خداوند در ســورة مبارکه جن می فرمايد: مساجد از آن 
خداست، پس کسی را با خدا مخوانید)سورة جن، آية 18(4. از اين آيه 
می توان اين گونه دريافت که مساجد از آن خداست و بايد خداگونگی و 
انتساب به خدا در تمام بنا مشّخص باشد که می توان از آن در معماری 
مســاجد با عنوان خوانايی نام برد. حجت در زمینه خوانايی مساجد 
معتقد اســت همان گونه که در جامعة اسالمی اول از همه از روحانی 
انتظار می رود که از مستمندان دستگیری کند، در میان ساختمان ها و 
فضاهای شهر اسالمی نیز، از مسجد انتظار می رود که پناهگاه ناتوانان 
وســالخوردگان باشد. در اين صورت ضرورت خوانا بودن مسجد مورد 
توجه قرارمی گیرد. »با اين تعريف که مســجد ياری کننده ترين بنايی 
است که در ســطح يک محله برای عموم مردم وجود دارد، آيا نبايد 
بیش تر از ســاير بناها، بی درنگ قابل تشخیص باشــد؟ آيا ما بايد به 
واسطه نوشــتار و عالئم قراردادی اين ارتباط را برقرار کنیم؟ بنابراين 
بنا بايد شکلی را دارا باشد که بتواند از نظر شکلی يک تداوم زبانی را با 

خود داشته باشد«)حجت، 1386: 12(.
عدم استفاده از نشانه ها و فرهنگ های بیگانه: »ابوبصیر از 
امام باقر)ع( درحديثی طوالنی روايــت می کند که فرمود: هنگامی 
که امام قائم  علیه الســالم قیام کند به کوفــه رود و در آن جا چهار 
مســجد را ويران کند، و مســجد کنگره داری در روی زمین نباشد 
جز اينکه حضرت آن را خراب و هموار سازد« )مفید:360 و 361(5. 
در روايت ديگری از امیرالمؤمنین)ع( اين گونه نقل شــده اســت که 
»امیرالمؤمنیــن علی علیه الّســالم در کوفه مســجدی را ديد که 
ديوارهای آن کنگره دارد، فرمود: مانند عبادتگاه ها و مســاجد يهود 
اســت. مساجد را کنگره دار نبايد ســاخت، بلکه ديوار آن را هموار و 
صاف بايد ساخت«)شــیخ صدوق، 1367: 341 (6. در اين دو روايت 
بر نداشــتن کنگره تأکید شــده است. اين مشــخصه جزو مساجد 
جاللی است که ساده و کم تزيین هستند. از نکات مهم اين روايات، 
حساســّیت بر عدم شباهت مسجد با معابد ديگر اديان است. ظاهراً 
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معابد ديگر اديان که در آن زمان نیز در مدينه و ديگر شهرها سابقه 
داشــته، نمادهای ويــژه ای همانند کنگره، داشــتند که حضرت با 

حساسّیت به آن تأکید می کنند.
عدالت اجتماعی)جایی برای همه مردم(: مســاجد در ايجاد 
عدالت اجتماعی، رفع تبعیــض و محرومّیت عمومی نقش مؤثری 
ايفا می کنند. مسجد جای يکسانی مردم در برابر حضرت حق است. 
جايــی که فقیر و غنــی در برابر خداوند برابرند. در واقع مســاجد 
از مهم ترين عناصر تعديل کنندة شــکاف های اجتماعی هســتند. 
بنابراين در طّراحی مسجد بايد اين موضوع در نظر گرفته شود که 
مسجد جايی برای همه مردم است و نبايد به گونه ای طّراحی شود 

که مختص به قشری خاص تلقی گردد.
ایجاد حریم بین درون و بیرون)کثرت و وحدت(: درحکمت 
عملی اسالم، فضای عبادتگاهی جايگاه سیر در انفس است و نسبت 
به فضای آزاد و رها شدة طبیعی، مرز و حريم ايجاد می نمايد تا نگاه و 
توّجه انسان از عالم خارج به عالم درون )تفّکر و انديشه و خودآگاهی( 
برگردد. »اگر فضای بیرون فضای سیر در آفاق است و فضای تحّرک 
و تنــّوع و تغییر، يعنی جهان کثرت، فضای درون بايد فضای تأمل و 
توّجه و تذکر و حضور قلب باشــد برای خودآگاهی و سیر در انفس. 
حريم هــا و مفصل های متعدد و متنوع، اين شــگرد حیرت انگیز در 

طراحی معماری را ظاهر می سازد«)نقره کار، 1378: 232(.
دعوت گری: با توّجه به اين که مســجد جای يکســانی مردم و 
محلّی برای حضور همة آنان اســت، لذا ضروری اســت که معماری 
آن، معماری دعوت گر باشد، به طوری که همه افراد جامعه را به سمت 
خود بخوانــد. عالوه بر اين، می تواند دلیلی برای جذب پیروان ديگر 
اديان شــود و به نوعی به عنوان مبلغ دين اسالم عمل کند. بهشتی 
در کتاب مســجد ايرانی، مکان معراج مؤمنین برای دعوت کنندگی 
مســجد به عنصر جلوخان اشــاره می کند. از نظر او جلوخان جايي 
است که فعالّیت رخ داده در بنا با صحنة شهر، دست به دست شده و 
يکديگر را درآغوش مي گیرند. در واقع جلوخان مرحلة انتقال از فضا 
به فضاي ديگر است. به بیان ديگر در صحنة شهر، که عرصه عمومي 
تعامالت اجتماعي اســت، جايي وجود دارد که مي خواهد مردم را به 

معراج دعوت کند )بهشتی، 1389(.
اصول معماری مسجد از بعد عبادی درونی

عدالت در ارزش گــذاری فضاها: طبیعت به عنوان کامل ترين 
نظام آفرينش، تمامی شکل ها، هندسه ها و صورت ها را در خود متجلّی 
نموده است. وحدت و کثرت، ظاهر و باطن و بسیاری مفاهیم ديگر، 
همگی اصول ثابتی هستند که با بداعت تمام با شکل ها و صورت های 
متنّوع و جديدی در نظام طبیعت نمايانده شده اند. اين امر بیانگر اين 
است که در نظام و حکمت الهی، همة شکل ها، صورت ها، تناسب ها 
و هندســه ها، در آغاز وجود خود به صورتی نسبی زيبا و قابل قبول 
هستند، اّما آن چه به آن ها تمايز و تشّخص می بخشد، صفت عدالت 
است؛ يعنی به جا بودن و متناسب بودن آن ها؛ مانند همة آن چه در 

عالم وجود تحّقق يافته است.
اهمّیت جهت قبله در هندســه فضا: »معماری، هنری است 
برای نظم بخشیدن به فضا و معماری قدسی هم به مدد تکنیک های 

مختلف معماری، هدف اصلی خود را در قرار دادن انســان در محضر 
پرورگار، از طريق تقدس بخشــیدن به فضايی که می ســازد و بدان 
نظم می دهد و مزين می ســازد، تحقق می بخشــد. درباره معماری 
اسالمی اين تقدس بخشی بیش از هر چیز به مدد قطبی کردن فضا 
بر اساس حضور خانه کعبه شکل می گیرد«)نصر، 1389: 55(. خانة 
کعبه به عنوان قبلة مســلمانان جهت ها را هنگام نماز در تمام زمین 
به سمت خود فرا می خواند و حضوری همه جايی و فراگیر دارد. اين 
مرکز مقّدس نه تنها جهت مسجد و کل شهر را تعیین می کند، بلکه 

حّتی سمت و سوی خود فضا را نیز مشّخص می سازد.
اتصال صفوف: از شــرايط صّحت اقامة نمــاز جماعت، اتصال 
نمازگــزار از جلو يا از يــک پهلو به صف نمازگزاران اســت. »صف 
جماعت مظهر ارتباط جمعی و بی واســطه همه انســان های مؤمن 
با خداســت. بنابراين با توجه به استحباب پرکردن صف های جلو و 
طويل بودن آن و استحباب تعداد بیش تر نمازگزاران و شرايط شرعی 
اتصال صفوف، شبستان ها و صحن ها در همکف به تبعیت از صفوف 
نمازگزاران با هم ادغام می شوند و علی رغم استقالل فضايی خود به 
صورت منظم از هر طرف گسترش می يابند«)نقره کار، 1378: 235ـ 
234(. براي نمازگزاران بايد از طريق تشکیل صفوف جماعت با امام، 
احســاس حضور در جماعت وجود داشته باشد. لذا شکل شبستان 

نبايد به گونه اي باشد که بعضي از نمازگزاران از مجموعه جدا افتند.
عدم تشخص اشیا، بازشــوها، نور و ... در فضای داخلی و 
زمینه سازی برای تفّکر: در آيات و روايات همواره بر حضور قلب 
و تمرکز حواس انسان در حین اقامة نماز تأکید شده است. معماری 
خانة کعبه نیز که از ابتدا به عنوان محل عبادت بنا گرديده است، به 
خوبی بر اين موضوع داللت دارد. شکل ساده و مکعبی اين بنا، بدون 
هیچ گونه روزن يا بازشــويی در فضای داخلی، نگاه انسان را به درون 
فضا هدايت می کند و فضا را برای تأّمل، تذّکر و حضور قلب مناسب 
می سازد. کالبد مسجدالنبی نیز همان کالبد خانه کعبه است، پالن 
مربع و بدنه ها حريمی است که فضای داخل را از خارج جدا می کند 
و چشم ها را به داخل برمی گرداند. بنابراين در معماری فضای داخلی 
مسجد چگونگی بازشوها، ورود نور و اشیای داخلی و تزيین های آن 
بايد به دّقت مورد توّجه قرار گیرد تا همگی در جهت هدايت نگاه و 

فکر انسان به خويش و آفريدگار خويش طّراحی شوند.
سیر در انفس)ســکون و بی جهتی(: خداونــد در قرآن کريم 
می فرمايد: توجه خود را هنگام عبادت و در هر مسجدی به سوی او 
کنید و دين خود را برای او خالص کنید)ســورة اعراف، آيه 29(7. از 
اين رو، مسجد مسیر سلوک براي رسیدن به عالي ترين مرتبه است. 
در مسجد بايد معراج اتفاق بیفتد. هندسة اصلی مساجد قابل استناد 
مســلمانان همانند خانة کعبه و مســجدالنبی، مربع است. در میان 
بی نهايت اشکال موجود، مربع مناسب ترين شکلی است که انسان را 
از نظر فیزيکی آرام و متعادل نگه می دارد. اين هندسه کم ترين جاذبة 
حرکت و توجه به اطراف را در پی دارد و انسان را به سکون و سیر در 
انفــس دعوت می کند. بنابراين در طّراحی فضاهای عبادی، که برای 
رسیدن به مرتبة عالی بايد شرايط تمرکز انسان و بازگشت او به درون 
خود فراهم شود، انتخاب هندسة مناسب، که به بهترين وجه انسان را 
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به سیر در انفس وادارد، از اصول بسیار مهم است.
ســیر از ظاهر به باطن)زمین به آسمان(: »اساساً اسالم جمع 
میان ظاهر و باطن اســت و تمام و کمال بودن ديانت اسالم به همین 
معناســت. چنین وضعی در اســالم و فرهنگ و تمدن اسالمی سبب 
می شــود تمدن اسالمی برخالف هنر مسیحی صرفاً بر باطن و عقبی 
تأکید نکند يا مانند هنر يهودی تنها به دنیا نپردازد، بلکه جمع میان 
دنیا و عقبی کند و ضمن آن که اصالت به عقبی در برابر دنیا دهد، هر 
دو را فدای عشــق حق بداند«)مددپور، 1377: پاورقی198(. معماری 
اســالمی نیز چون ديگر معماری های دينی به تضــاد میان داخل و 
خارج و حفظ مراتب توّجه می کند. هنگامی که انسان وارد ساختمان 
می شود، بین درون و بیرون تفاوتی آشکار مشاهده می کند. اين حالت 
در مساجد به کمال خود می رسد. در واقع مسجد معبری است که به 
باطــن جهان می خواند و از ظاهر حیات دنیا به باطن عالم، که آخرت 
اســت، معراج می دهد. اين امر در خانه کعبه نیز به خوبی قابل لمس 
اســت. »آن هم کعبه اي که خود ذو مراتب است. نازل ترين سطحش 
همین بناي بیروني اســت که همگان شــاهدش هستند. مرتبه عالي 
کعبه هم عرش است«)بهشتی، 1390: 11(؛ همان عالی ترين مرتبه ای 

که بايد سیر به آن در مسجد برای انسان اتفاق بیفتد.
وحدت: »جهان هســتی در اســالم بر پايه تأکید بر پروردگار به 
عنوان منشأ واحد تمام موجودات و هم چنین بر سلسله مراتب وجود، 
کــه خود متکی بر ذات واحد بوده و به فرمان او انتظام يافته اســت، 
استوار اســت. اين جنبه و ديگر جنبه های کیهان شناسی اسالمی در 

معماری اسالمی، به ويژه در معماری مقدس مسجد تجلی يافته اند« 
)نصر، 1389: 54(. در فرهنگ اسالمی اهمّیت وحدت، معنايی عمیق 
و بیش از هماهنگی ظاهری اســت. نمود ايــن معنی در معماری به 
صورتی کاماًل تجريدی و انتزاعی اســت و بهترين نمود آن به صورت 
اصالت فضای خالی در معماری اســالمی تجلّی می يابد. اما استفاده از 
نمادگرايی7 هندسی و تمثیل پردازی های انتزاعی، ديگر راه های ممکن 

برای بیان اين مفهوم در معماری است.

الگوشناسی مساجد معاصر
طّراحي خالقانه مســجد براي معمــاران کنوني با در نظر گرفتن 
توأمــان ارزش هاي زيبايي شناســانه جديــد و ارزش هاي نمادين و 
فکري و مذهبي جامعه، دشــواري ها و پیچیدگي هاي خاصي دارد. 
بخش عمده اي از اين پیچیدگي به برداشت ها و تصاوير ذهني مردم 
از مســجد و نیز انديشــه هاي مذهبي و سّنت گراي موجود در میان 
اقشار مختلف جامعه برمي گردد. تفّکر و ذهنّیت غالبي که امروزه از 
مسجد در فضاي فکري جامعه وجود دارد، لزوماً بنايي با گنبد و تاق 
و منار اســت. اين تصوير ذهني به يک باره و در شرايط حاضر ايجاد 
نشده است، بلکه طي قرن ها در ذهن مردم شکل گرفته و به  آساني 

نمي توان آن را تغییر داد يا از بین برد. 
بررسي نمونه هاي امروزي مساجد بیانگر پنج رويکرد در معماری 
مساجد معاصر اســت )Serageldin , 1996( که در جدول شمارة 2 

قابل مالحظه است:

جدول شمارة  1: اصول معماری مسجد از دیدگاه حکمت اسالمی

مستند تاریخی )بعد ایرانی( مستند دینی )بعد اسالمی( اصول معماری مسجد از دیدگاه حکمت اسالمی

خانه کعبه ،مسجد پیامبر و نیز مساجد تاريخی ايران توسط 
مسلمانان بنا شده است.

مساجد خدا را تنها کسی آباد می کندکه ايمان به خدا و 
روز قیامت آورده و نماز را بر پا دارد و زکات را بپردازد 

و جز از خدا نترسد... )سوره توبه، آيه 18(

ساخت مسجد توسط معمار 
مسلمان

اصول کالبدی 

وجود مساجد تاريخی همانند مسجد امام اصفهان، مسجد 
وکیل شیراز و ... در قلب بازار.

ضرورت قرارگیری فضای عبادتگاهی مسلمانان در کنار 
فضای کار و زندگی در حکمت اسالمی جايگاه مسجد در قلب تپنده شهر

مساجد تاريخی ايران در میان بافت شهری همواره سر 
و گردنی باالتر بوده و نقشی شاخص داشته اند )نقره کار، 

.)229 :1378

سفارش معصومان بر سادگی و وارستگی از مظاهر 
دنیوی. همانند خانه کعبه که در عین سادگی فرم به 

فضاهای اطراف خود قطبیت می بخشد
شاخص بودن در عین سادگی

نوآوری و بداعت مساجد تاريخی ايران در هر عصر نسبت به 
اعصار قبل ) افزوده شدن گنبد، مناره و...(

بازتاب صفات الهی خالق  بديع، بارء و مصور )نقره کار، 
)1387 نوآوری

وجود گنبد و مناره به عنوان نماد مساجد در شهر موجب 
خوانايی آن در بین ساير عناصر شهری شده است.

ضرورت خوانايی فضاهای عبادی و شناس بودن آن 
برای همه مسلمانان و امکان حضور آن ها خوانايی

مساجد ايران مساجدی منحصر بفرد هستندکه از بین 
ساير فضاهای شهری و بناهای ديگر اديان به راحتی قابل 

شناسايی و ممتاز است.

امام علی)ع( درکوفه مسجدی ديد که ديوارهای آن 
کنگره دارد، فرمود: مانند عبادتگاه هاو مساجد يهود 

است. مساجد را کنگره  دار نبايد ساخت، بلکه ديوار آن را 
هموار و صاف بايد ساخت )شیخ صدوق، 1367: 341(

عدم استفاده از نشانه های فرهنگ 
بیگانه

خانه کعبه و مسجد پیامبر)ص( و نیز  همه مساجد تاريخی 
ايران همیشه به روی همه مردم باز بوده و همگان در اين 

مکان ها در پیشگاه خداوند يکسانند.

توصیه های معصومان بر رعايت عدالت اجتماعی و 
يکسانی همگان در  پیشگاه خداوند عدالت اجتماعی

در مساجد تاريخی ايران همانند مسجد امام اصفهان ورود اصول معنايی 
از فضای مادی بیرون به فضای مسجد، با طی سلسله مراتب 

اتفاق می افتد و اين حريم قابل رؤيت است.

اصالت معرفت نفس، تفکر و وارستگی از مظاهر مادی 
در همه نیايش های اسالمی ايجاد حريم بین درون و بیرون

مناره های زوجی در طرفین ورودی مساجد و نیز 
ورودی های مرتفع)همانند مسجد جامع يزد(

ضرورت تبلیغ اسالم و نیز اولويت عبادات اجتماعی بر 
فرادا دعوت گری
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مستند تاریخی )بعد ایرانی( مستند دینی )بعد اسالمی( اصول معماری مسجد از دیدگاه حکمت اسالمی

در معماری مساجد تاريخی همه فرم ها و هندسه ها به طور 
مناسبی در جای خود به کار برده شده اند.

امام علی)ع(: عدالت، هر چیزی را در جای خود قرار 
می  دهد)فیض االسالم، 1372؛ نهج البالغه، حکمت 429( عدالت در ارزش گذاری فضاها

اصول کالبدی 

در مساجد تاريخی ايران همانند مسجد شیخ لطف اهلل 
و مسجد امام اصفهان، برای همسانی فضا با جهت قبله، 

تعبیرات خاص معماری صورت گرفته است.

امام علی)ع(: از سنت رسول خدا)ص( است که در 
مسجد می نشینی رو به قبله بنشینی )مجلسی، 

بحاراالنوار، جلد83(
اهمّیت جهت قبله در هندسه فضا

در مساجد تاريخی ايران همانند مسجد امام اصفهان فضای 
گنبدخانه برای برقراری اتصال بین صفوف، با شبستان های 

اطراف خود ارتباط مستقیم دارد.

ضرورت اتصال صفوف و نیز اولويت صف اول نماز 
جماعت در احکام دين اسالم اتصال صفوف

شکل شبستان های مساجد تاريخی ايران بدون هیچ روزنی 
در فضای داخلی، نگاه انسان را به درون فضا هدايت می  کند 

و فضا را برای تأمل و حضور قلب مناسب می سازد.

تأکید بر حضور قلب و تمرکز حواس انسان در حین 
اقامه نماز در آيات و روايات مسلمین

عدم تشّخص بازشوها و نور در 
فضای داخلی

هندسة مربعی گنبدخانه ها و شبستان ها، حداقل جاذبه 
حرکتی و دعوت انسان به سکون و سیر در انفس است. اصالت معرفت نفس و تفّکر در همة نیايش های اسالمی سیر در انفس

اصول معنايی 

فضای گنبدخانه مساجد تاريخی ايران همانند مسجد شیخ 
لطف اهلل، معبری از ظاهر حیات دنیا به باطن عالم آخرت 

است.

اصالت معراج و سیر معنوی به باطن عالم از طريق 
نیايش سیر از ظاهر به باطن

القای حس وحدت در شکل گنبد در مساجد تاريخی ايران. اصل توحید و تجلّی مفهوم وحدت الهی در همة هستی، 
در خانه کعبه و  نیز به تبع آن در معماری مساجد وحدت

جدول شمارة 2: الگوهایی مساجد معاصر
نمونه موردیرویکرد معماریالگوی مساجد معاصر

مسجد کرنیش  جدهرويکرد معماری بومیمساجد ساده بوم گرا
مساجد سّنت گرا)تاريخی 

غیر تجملی(
الگوی قديمی و روابط 

سّنتی
مسجد دانشگاه شريف 

تهران
مساجد عوامانه )تاريخی 

تجّملی(
رويکرد تزبینی و فاخر به 

تاريخ معماری مساجد
مرکز اسالمی منهتن 

نیويورک
مساجد نوگرای قابل 
انطباق )پست مدرن(

سازگاری زبان معماری 
گذشته برای پاسخ به 

نیازهای معاصر

مسجد شاه فیصل اسالم 
آباد

مساجد نوگرا)مساجد 
نوين سبک دار(

ايجاد زبانی نو با تغییر 
المان های گذشته

مسجد استراسبورگ 
فرانسه

از میان اين پنج رويکرد مساجد معاصر، خطر ناديده گرفتن اصالت 
در مســاجد نوگرا بیش از ديگر مساجد مشاهده می شود. جسارت و 
خالقّیتی که در مساجد نوگرای معاصر وجود دارد، اگر چه ابعاد مثبتی 
دارد، اصالت اين مســاجد را از بعد دينی و تاريخی مورد ســؤال قرار 
می دهد. لذا الزم اســت تا چگونگــی طّراحی و اصالت آن ها با نگاهی 
دقیق تر مورد بررسی قرار گیرد. بنابراين پیش از تحلیل نمونة موردی، 

ابتدا اين شیوة طّراحی مساجد معاصر تاحدی معرفی می شود.
رویکرد نوگرا )مساجد نوین سبک دار( 

»رويکرد نوگرا با تأکید بســیار به ســوی ايجــاد زبانی نو گام 
برمــی دارد؛ اگرچه کــه درون آن گاهی تغییر دوبــاره المان های 
گذشته با رويکردهای نوين نیز وجود دارد«)حسینمردی و مروجی، 

تصویر شمارة 1: معرفی نمونه هایی از پنج گونه مسجد معاصر اسالمی

ادامه جدول شمارة  1: اصول معماری مسجد از دیدگاه حکمت اسالمی
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1386: 42(. معماران اين رويکرد غالباً بدون توّجه به اصالت مفهوم 
عبادت و حال و هوايی که مسجد بايد برای نمازگزاران فراهم کند 
دست به طّراحی می زنند. به اين ترتیب، طّراحی های آن ها اغلب بر 
اساس مبانی نظری و مفاهیمی است که در سبک های نوين نهفته 
اســت. از جمله مســاجدی که با اين رويکرد طّراحی شده است، 

می توان به مسجد بزرگ استراسبورگ فرانسه اشاره نمود.

تصاویر شمارة 2 و 3: نمونه ای از مساجد نوگرا با سبک فولدینگ- 
مسجد استراسبورک فرانسه)زاها حدید(، حکیم، 1390: 17

اين مسجد با سبک فولدينگ طّراحی شده است. ساختار مسجد 
مطابق با فلســفة فولدينگ به معنی چین و اليه های هزار تو است 
که در آن هر اليه در کنار اليه ديگر شــکل می گیرد و ظاهراً شکل 
آن با ايده ســجده و به معنای خود را به خاک انداختن هماهنگ 
اســت. اين دو عامل)فلسفة فولدينگ و ايدة سجده( باعث به وجود 

آمدن فرم فضايی سیال شده است.
امــروزه در ايــران نیز نمونه های بســیاری از اين نوع مســاجد 
نوگرا طّراحی و ســاخته شده اســت که می توان به مسجد چهارراه 
ولی عصر)عج(، مسجد امام رضا)ع( و مسجد قدس تهران اشاره نمود.

تصویر شماره 4: نمونه ای از مسجد نوگرای معاصر تهران، مسجد 
Daneshmir & Spiridonoff , 2008-2012 :ولی عصر )عج(؛ مأخذ

تصویر شماره 5: نمونه ای از مسجد نوگرای تهران، مسجد امام رضا )ع(؛ 
مأخذ: نگارندگان

تصویر شماره 6: نمونه ای از مسجد نوگرای معاصر تهران، مسجد قدس، 
www. qudsonline.ir :مأخذ

طّراحی و ســاخت اين مســاجد به علّت ايجاد تغییر اساسی در 
المان های مســاجد تاريخی ايران و شــباهت به ســبک های نوين 
جهانی، مخالفت ها و اعتراض های فراوانی را در پی داشــته اســت 
که لزوم بررســی های دقیق تر آن را ضروری تر می نمايد. لذا در اين 
پژوهش نمونه موردی مسجد چهارراه ولی عصر تهران انتخاب شده 

و اصالت آن مورد بررسی قرار گرفته است.
مسجد چهارراه ولی عصر)عج( تهران

مســجد ولی عصر )عج( در ضلع جنوب شرقی چهارراه ولی عصر 
شهر تهران واقع است. مجاورت سايت اين مسجد در کنار بوستان 
دانشــجو و مجموعة فرهنگی تئاتر شهر باعث شده است تا پروژه با 

شرايط خاصی مواجه شود.

تصویر شمارة 7: مجاورت سایت در کنار بوستان دانشجو، تئاتر شهر و 
چهارراه ولی عصر)عج(، عکس هوایی از محدوده چهارراه ولی عصر)عج( 

Daneshmir & Spiridonoff , 2008-2012 :تهران، مأخذ

برای ســاخت اين مســجد، دو طرح متفاوت پیشــنهاد شد که 
گزينة اول)طرح عبدالحمید نقره کار( در میانه اجرا با سیاست های 
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مديريّت شهری متوقف وگزينة دوم)طرح رضا دانشمیر( جايگزين 
آن شــد. اکنون طرح دانشــمیر درحال تکمیل و اجراســت. اين 
مسجد، مسجدی اســت کاماًل متفاوت با آن چه در خاطرات مردم 
از مســاجد وجود دارد. اين تفاوت، زمینة مناسبی ايجاد می کند تا 
بــا دّقت بیش تری به روند طّراحی، ايدة طّراح و معماری حاصل از 
آن توّجه شــود تا روشن گردد مبانی و اصول اسالمی ساخت بنای 
عبادی مســجد تا چه حد در آن رعايت شده است و چه مشکالت 

معنايی ممکن است در آن وجود داشته باشد. 
ايدة طّراحــان: »با توجه به اهمّیت نمای شــمالی و غربی)ديد 
به پارک دانشــجو، تئاتر شــهر و خیابان ولی عصر(، شکل خارجی 
به صورت سطحی کشــیده و شناور طراحی شد تا، در حین حفظ 
هماهنگی با پارک و تئاتر شهر، به عنوان حجم تکمیل کننده باشد.

تصویر شمارة 8:  هماهنگی ارتفاعی مسجد دانشمیر با بنای تئاتر شهر، 
وضعیت ارتفاع دو طرح متفاوت از مسجد در مجاورت کاربری های 

Daneshmir & Spiridonoff , 2008-2012 :اطراف، مأخذ

اين سطح پوششی که بر اساس نیروهای محیطی و موقعیت سايت 
شکل گرفته است، شخصیت ويژه ای به پروژه می دهد که يکپارچگی، 
آرامش، هماهنگی و دعوت کنندگی از خصوصیات طبیعی آن است. 
اين ســطح در ضلع شمال شــرقی )در کنار پارک دانشجو( به زمین 
می رسد و در ضلع شمال غربی و غرب، در بیش ترين ارتفاع خود قرار 
دارد )در مجاورت خیابان ولی عصر و تئاتر شــهر( که به شکل فرمی 
محّدب اســت و يادآور گنبدهای بناهای مذهبی قديمی است. بافت 
اين سطح پوشاننده، به صورت موج دار است که از روی شبستان آغاز 
شده و تمام سطح مسجد را می پوشــاند. از میان خطوط اين امواج 
Danesh-(  سطح پوششی، نور طبیعی به فضای داخل راه می يابد« 

.)mir & Spiridonoff , 2008-2012

»در واقع يک سطح پوسته لنداسکیپ را پیش بینی کرديم که می آيد 
در قســمتی که بايد با پارک دانشجو مواجه شود، به زمین می رسد و 
در قسمتی که به خیابان ولی عصر و تئاتر شهر منتهی می شود، تحدبی 
را به خودش می گیرد که بتوانــد آن حالت فضاهای محدب گنبدی 
شکل را به خودش بگیرد و يک جوری يک ديالوگ تاريخی هم برقرار 
کند. در اين ايده، ارتفاع مســجد درحد همین تاج تئاتر شــهر است. 
بنابرايــن يک توازنی با آن دارد؛ نه خیلی پايین تر اســت و نه خیلی 
باالتر«)دانشمیر، 1389، مصاحبه توسط مسعود مرعشی و علی غرقی(. 

ارزش های مثبت مسجد ولی عصر )عج(
الف ـ رنگ ســفید: تک رنگ بودن و به نوعی سفید رنگ بودن 
مســجد ولی عصر از خصوصیات مثبت اين مســجد است. مساجد 
زيادی در صدر اسالم به رنگ سفید ساخته شده اند که مورد تأيید 

معصومین قرار گرفته اند؛ مانند مســجد قبا، مســجد ذوقبلتین و 
مســجد امام علی )ع( در مدينه. نصر معتقد است: »ساختمان هاي 
يکدست سفید منعکس کننده پاکي صحرا و محو کثرات در پیشگاه 
خداي واحد به حکم »ال اله اال اهلل« هستند. رنگ سفید رمز وحدت 
حقیقت نامتعین اســت، رمز وجود مطلق اســت که خود سرمنشأ 
هســتي به حساب مي آيد. مساجد سفید يا خاکي رنگ، فقر انسان 

را در برابر وحدت الهي به او متذکر مي شوند«)نصر، 1389: 66(.

تصاویر شمارة  9 و 10: ورود نور به فضای داخلی از میان امواج سطح 
 Daneshmir & :پوششی، پرسپکتیوی از فضای داخلی مسجد، مأخذ

Spiridonoff , 2008-2012

 تصویر شمارة  11: مساجد سفید رنگ، مسجد قبا در مدینه، 
مأخذ: رضایی، 1385

بـ  بازي نور: خطوط ايجادکنندة پوشش موجي در اين مسجد، 
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باعث ورود نور طبیعي به فضاهاي داخلي مي شود. همان طورکه در 
تصاوير داخلي نیز مشــهود اســت اين نور از فضاي پشت به قبله 
وارد مي شــود. بنابراين نه تنها شّدت حضور ناگهاني نور به فضاي 
شبستان ها باعث از بین رفتن تمرکز نمازگزار نمي گردد، بلکه باعث 

مي شود تا حال و هواي روحانیت در فضا حاکم شود.

تصویر شمارة  12: ورود نور به فضای داخلی از پشت نمازگزاران، 
 شبستان آقایان در مسجد ولی عصر )عج(،

Daneshmir & Spiridonoff , 2008-2012 
انسان ذاتاً در طلب نور است. اين نور در واقع همان حضور الهی است 
که در قلب او متجلّی می شود. »به هرحال نور چه به سطح سفید بتابد 
يا به رنگ هاي مختلف تجزيه شود و چه به طور مستقیم از سقف يا به 
طور غیرمستقیم از ورودي هاي شکوهمند جانبي مسجد به درون آن 
نفوذ کند، با حضور الهي و شعور کیهاني، که درون انسان مي درخشد 
و انســان به مدد آن مي تواند ذات يگانه را محقق سازد، مرتبط است. 
فضاهاي معماري اسالمي با استفاده هنرمندانه از نور با يکديگر ترکیب 
مي شوند و به وحدتي مي رسند که از تجربه فضاي عادي و »ناسوتي« 

.)66 فراتر مي رود«)نصر، 1389: 67ـ 
جـ  حجم نوآورانه و بدیع: همان طور که گفته  شــد، خالقّیت و 
نوآوري از اصول اساسي معماري اسالمي و طّراحي مسجد است. به اين 
ترتیب در عین ثابت بودن مفاهیم و محتواي معنوي معماري مسجد 
که با گذشت زمان تغییر نمي کند، شکل و کالبد آن متأثر از تغییرات 
زمانه، پیشــرفت علم و تکنولوژي و تغییر نیازهاي انسان معاصر بايد 
به روز شود. اما نبايد فراموش کرد که اين شکل بديع بايد حاوي معاني 
عمیق مســجد و عبادت باشد و حد مجاز اين دگرگوني هاي شکلي تا 
جايي است که اين مفاهیم حفظ گردد. مسجد ولي عصر)عج( شکلي 
کاماًل متفاوت و خالقانه دارد و اين از ويژگي هاي مثبت مجموعه است. 
اما اشکاالتي مفهومي از ديدگاه احاديث به آن وارد است که در قسمت 

نقد نکات منفي و قابل تأمل اين مسجد به آن اشاره خواهد شد.
د ـ سازگاري با محیط شهري: دانشمیر دربارة ايدة طّراحي اين 
مســجد مي گويد: »اولین چیزی که من به آن توجه کردم ســايت يا 
محدوده ای است که قرار است مسجد در آن ساخته شود. اين مسجد 
قرار اســت جايی ساخته شــود که در مجاورت مهم ترين ساختمان 
تئاتری کشور اســت و اهالی هنر به آنجا رفت و آمد دارند. در سمت 
ديگر آن پارک دانشجو قرار دارد که يکی از پارک های مهم شهر است 
و آن طرف تر تاالر وحدت، کمی دورتر دانشگاه تهران، خیابان انقالب با 
همان تعريف جغرافیايیـ  فرهنگی خاصش، اين طرف تر هم دانشگاه 

امیرکبیر و .... همه اينها در کنار هم حکايت از آن دارد که قرار اســت 
مسجد ولی عصر در جايی پر از امکان مهم فرهنگی ساخته شود. بنابر 
اين به اين فکر کردم مســجدی طراحی کنم که هم ريشه در تاريخ 
داشته باشــد و متناسب با ساختمان تئاتر شهر باشد و هم امروزی و 

پاسخگوی مردم امروز جامعه.
»برايم اين نکته اهمّیت داشــت که ساختمان مسجد در تعامل با 
طبیعت در پارک دانشجو باشد. برای ايجاد زمینه اين تعامل و تبادل 
بصری، پوســته بنا را طوری طراحی کرديم که از قسمت شرق، يعنی 
در مجاورتش با پارک دانشــجو، پوســته ای داشته باشد که به زمین 
می رســد و در فضای پارک حل می شــود و برای قسمت غربی يعنی 
جايی که به خیابان ولی عصر می رسد با فرمی محدب، به تاجی ختم 
شــود که بلندتر از ساختمان تئاتر شهر نباشد و در تناسب با هم قرار 
بگیرند«)مهاجر، 1389: 1(. ايده ای که دانشمیر در طراحی اين مسجد 
بیان می کند، نشانگر هماهنگی اين بنا با محیط و عملکردهای شهری 
بافت زمینه و به خصوص تئاتر شــهر و بوستان دانشجو است. ولی اين 
که ايدة هماهنگی مسجد با محیط شهری و فرم ناشی از آن، تا چه حد 
توانسته با نیازها و اصول طّراحی مسجد نیز هماهنگ باشد، در ادامه به 

بحث گذاشته شده است.

تصویر شمارة  13 و 14: سازگاری مسجد با محیط شهری اطراف، تصویر 
 هوایی موقعیت مسجد در سایت، 

Daneshmir & Spiridonoff , 2008-2012 :مأخذ

نکات منفي مسجد ولی عصر)عج(
الف ـ فقدان معنا: بر اســاس آية 18 ســورة توبه9، صرف قدرت و 
صالحّیت حرفه ای، برای طّراحی مسجد کافی نیست؛ بلکه معمار بايد 
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بیش از آن به ســنن دينی التزام عملی و نظری داشته باشد. به نظر 
مي رســد علت اين که اسالم اکیداً سفارش مي کند که سازندة مسجد 
فردي معتقد و باايمان باشد، توّجه به معنا در معماري مسجد است. تنها 
مؤمن واقعي به خدا با مفاهیم و معاني عبادت و نماز آشنايي کامل دارد 
و آن را درک مي کند. بنابراين يکي از اصول اساســي طّراحي مسجد، 
توّجه به مفاهیم و معاني خاصي اســت که بايد در پس شکل ظاهري 
و کالبدي مســجد جلوه گر باشد. درحالی که در مسجد ولی عصر)عج( 
معنا، حلقة گمشــدة معماری است. طّراح اين مسجد در مصاحبه اي 
مي گويد: »ما مي خواهیم کار درســت انجام دهیم، انسان باشیم و به 
هم کمک کنیم. مفهوم دين چیزي جز اين نیست. نمي خواهیم فرمي 
خاص باشد«)دانشمیر، 1389: الف(. با وجود اين که مباحث مطرح شده 
از سوی طّراح مطرح از موضوع های اصلي اسالم است و بايد، در تمام 
بناهايي که بر اســاس معماري اسالمي ساخته مي شوند رعايت شود، 
ولي مســجد به عنوان فضايي عبادي، عالوه بــر اين معاني اولّیه، بايد 
حاوي مفاهیم تکمیل کنندة ديگري نیز باشــد. عبادت فعالیتی کاماًل 
معنوي است که عالوه بر آيین هاي رفتاري مخصوص هر دين، به دنبال 
ايجاد حس و شــهودي دروني است )Ardalan, 1983(. اين موضوعی 
اســت که در طّراحي اين مسجد به فراموشــي سپرده شده است. در 
واقع معمار در طّراحي مســجد همانند ديگر طّراحي هاي خود معتقد 
است که معماري ساختاري سه بعدي و فضايي دارد: »مسأله طّراحي 
معماري به نظر من خیلي ربطي به ســوژه ندارد، بحث کلي تر است. 
مربوط  به ساختار فضاست. معاني فکري طّراحي من فرم، فضا و ارتباط 

است، نوع رابطه و محیط« )دانشمیر، 1389: الف(. 
طّراح در مصاحبه ديگري اين گونه بیان مي کند: »تحلیل دکتر حجت 
اين بود که اين يک مســجد افقی است که از خاک بلند می شود و به 
افــالک می رود. برای ما هم خیلی جالب بــود. ما راجع به آن اين طور 
فکر نمی کرديم. به من می گفت تو خیلی زمینی فکر می کنی! می دانید؟ 
من هم می گفتم اين لنداسکیپه و ايشون می گفت که نه! اين از خاک 
تا افالک اســت. نظرش اين بود که اين پروژه از زمین شروع می شود و 
می رود در اين قســمت باال و اين شبستان مسجد است. من هم حاال 
مخالف تعبیر ايشــان نبودم«)دانشمیر، 1389: ب(. در حالی که به نظر 
می رسد پیش از آن که مسجد افالکی شده باشد، خاکی شده و به روی 
زمین کشیده شده است و اين تناقض به دلیل فقدان معنا در ايدة اصلی 

طّراحان است.
بـ  دگرگونی ناگهانی در شکل های آشنا: با توّجه به معماری 
مســجد در طول تاريخ و باور امروزی مردم، روشــن است که برخی 
عناصر مساجد سّنتی، در باور مردم به نشانه هايی آشنا تبديل گشته اند؛ 
حّتی اگر مردم از معانی نمادين آن ها بی خبر باشــند؛ عناصری مانند 
گنبد و گلدســته. از طرف ديگر، معماری به عنوان علم ايجاد فضا بايد 
همواره گامی روبه جلو داشته باشد تا بتواند زمینه را برای شکل های 
جديد فراهم کند. همان طورکه در گذشــته اين اتفاق با قّوت و شّدت 
بســیار رخ داده است و سبک ها و گونه های مختلف معماری را ايجاد 
کرده اســت. مطمئناً در گذشته نیز ايجاد و ساخت شکل های جديد 
در هر دوره ای مخالفان و موافقان خاص خود را داشــته و در نهايت با 
گذشــت زمان در معماری مسجد پذيرفته شده و امروزه در باور عامه 

مردم به صورت نماد مسجد در آمده است. اين تغییرات همواره در تاريخ 
معماری دارای ارزش است و معماری ايران را گامی به جلو رانده است. 
بنابراين در روزگار معاصر نیز تغییرات شکلی و ايجاد شکلی جديد نیاز 
جامعة معماری است. اّما نبايد فراموش کرد که در معماری مسجد اين 
تغییرات شکلی همواره بايد بیانگر و القاکنندة مفاهیمی ثابت باشد. نصر 
در زمینه تغییر در سبک معماری مساجد معتقد است معماری ايرانی 
هنری بی زمان است که به واسطة پیوند با ابديّت، ارزشی جاودانه يافته 
است. او با ايجاد تحّول در سبک معماری مسجد مخالف است و شیوه 
و سبک هنر قدسی، به خصوص معماری مسجد را مقّدس، بی زمان و 

بی نیاز از تغییر می داند)نصر، 1373(. 
از طرف ديگر، پذيرش عناصر و شــکل های جديد، در طول تاريخ، 
همیشــه به صورت تدريجی بوده است. آشنا شدن مردم با شکل های 
جديد همواره به گذر زمان نیاز دارد. بنا به  نظر حجت »اگر اين زبان را 
آرام آرام تغییر دهید و مثاًل در پنجاه سال آينده به فرم ديگری تبديل 
شود که نه گنبد و نه مناری دارد، به آن هم می توان گفت مسجد. بله، 
بايد به روز باشــد؛ اما امروز که از مسجد صحبت می کنید با يک وضع 
موجود واقعی مواجهید. مردم می خواهند مسجد را به زبان خودشان 
بفهمند، زيرا مسجد جايی است که تنها به يک قشر مثاًل دانشگاهی يا 
بازاری يا... تعلق ندارد. مسجد يعنی بنايی که از يک پیرزن 85 ساله تا 
يک پسر بچه 12 ساله به آن مراجعه می کنند و همه اين ها، با مقدار 
پیشینه و زمینه زبانی ای که دارند، بايد بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند. 
بنابراين دگرگونی فرمی مسجد نمی تواند به سرعت اتفاق بیفتد و بايد 

کندتر از ساير بناها باشد«)حجت، 1386: 132(. 
مسجد چهارراه ولی عصر، برخالف مساجد سّنتی که در عصر حاضر 
ساخته می شوند، دارای شکلی جديد است که نشانه های آشنای مردمی 
مسجد در آن ديده نمی شود. هرچند معمار آن معتقد است که تحّدب 
سطح پوششــی بر روی شبستان، شکل انتزاعی شده گنبد است، اما 
بايد پذيرفت که تغییرات شکلی در معماری اين مسجد بسیار ناگهانی 
است و دگرگونی ناگهانی در معماری مسجد و افراط در بداعت شکل 
آن، با سابقة ذهنی که در خاطرة مردم از معماری مسجد وجود دارد، 
ناسازگار است و به جای اين که شکل های جديد معماری به تدريج در 
ذهن مردم جای گیرد، موضع گیری و مخالفت شديد عامة مردم را که 
مخاطبان اصلی مساجد هستند، درپی دارد و ديگر حتی جايی برای 
پذيرش تغییرات تدريجی و نوآوری در فرم های معماری، از طرف مردم 
باقی نمی گذارد. معماری امروز بايد باعث پیشرفت و ارتقای ديدگاه و 
فرهنگ مردم شود تا نگاهشان به نگاه معمار متخّصص نزديک شود، نه 
اين که با بی توّجهی به باور آن ها معماری فقط برای معمار صورت گیرد 

و فاصلة بیش تری بین مردم و معمار ايجاد کند.
ج ـ شباهت شکل به سبک فولدینگ: حجم و شکل خارجی 
مسجد ولی عصر)عج( يادآور برخی طّراحی های سبک فولدينگ است. 
همان طورکه در تصاوير مشاهده می شود، معماران سبک فولدينگ به 
علّت فلســفة خاص فکری که دارند، فرم هايی ايجاد کرده اند که بین 

آن ها و شکل مسجد ولی عصر)عج( شباهت هايی ديده می شود.
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تصویر شمارة  15: شباهت مسجد ولی عصر )عج( به معماری سبک 
فولدینگ، مرکز موسیقی الهه- هلند، زاها حدید، مأخذ: خدادای، 1389

با وجود اين، معمار معتقد اســت که از هیچ سبک خاصی پیروی 
نمی کند و ســبک او، سبکی آزاد است: »پیروی از سبک غلط است؛ 
يعنی ديگر فکر نمی کنیــد، فکر را کنار می گذاريد و از کارهايی که 
شــده استفاده می کنید. ســبک يک مضمون قديمی است؛ موضوع 
مباحث معماری اســت که رويش کار می کنیــد، که خودتان تولید 
می کنید«)دانشمیر، 1389، مصاحبه توسط مريم سادات رضوی پور 
و ياسمن رمضانی(. هرچند هدف معمار از اين طّراحی ايجاد ارتباط 
با محیط و لنداســکیپ بوده اســت، اين حجم به طور ناخودآگاه با 
جهان بینی اسالمی، که اختالفات طبقاتی و سلسله مراتب انسانی را 
نفی می کند، هماهنگ است. فلسفة فولدينگ بر مبنای نفی سلسله 
مراتب اســت و به افقی گرايی به جای عمودی گرايی معتقد اســت. 
حکمت اســالمی نیز همه انسان ها را در پیشــگاه پروردگار يکسان 
می داند؛ در اين ديدگاه هیچ انســانی برتر از ديگری نیســت. به اين 
ترتیب نوعی هماهنگی بین فلسفه فولدينگ و حکمت اسالمی قابل 
مشــاهده است. اما نکته ای وجود دارد که باعث می شود اين شکل و 
حجم از ديدگاه حکمت اســالمی غیر قابل قبول باشــد و آن نکته، 
همان طور که ذکر شــد، شباهت ظاهری اين بنا به سبک فولدينگ 
است. با رجوع به حديث »َو َرأَی َعلِيٌّ ع َمْسِجداً بِالُْکوَفِة َقْد ُشرَِّف َقاَل 
ُف تُْبَنی ُجّما«)شیخ صدوق، 1367:  َُّه بِیَعٌة إِنَّ الَْمَســاِجَد اَل تَُشرَّ َکأَن
341( روشن می شــود که اسالم با هرگونه شباهت ظاهری مساجد 
و به طور کلی شــباهت بناهای مســلمانان به بناهای غیر مسلمانان 
مخالف است. فلسفه و داليل بسیاری در پس اين حکم اسالمی وجود 
دارد که خارج از اين بحث اســت. اّما آن چه مســلّم است اين است 
که اين شــباهت از نظر اســالم قابل قبول نیست و شايد الزم است 
تغییراتی در شکل خارجی مسجد صورت گیرد تا بنايی مبتکرانه تر و 
بديع تر، که نشان دهندة خالقّیت معمار مسلمان است، ساخته شود 

تا مسجد از بناهای ديگر اديان متمايز گردد.
د ـ عدم رعایــت اصل وحدت: در ســاختمان های مختلف 
معماری گذشــته ايران وحدت ديده می شــود. بعد از اسالم نیز در 
معماری مســجد، بازار، مدرســه، حمام  و ديگر بناها از شکلی واحد 
تبعیت شــده تا بیان گردد که در انديشة اسالمی همة فضاها برای 

مسلمانان عبادتگاه و همة اعمال عبادت محسوب می شود. همان طور 
که پیش تر بیان شــد اصل وحدت، اصلی اساســی است که بايد در 
معماری مسجد لحاظ شود. در مساجد سّنتی گنبد، بیش تر از ساير 
عناصر مســجد، بیانگر اصل وحدت و سیر از کثرت به وحدت بوده 
اســت. در مســجد چهارراه ولی عصر)عج(، طبق نظر معمار، تحّدب 

سطح پوشاننده بر روی شبستان انتزاعی از گنبد است. 
همان طور که در تصاوير حجم بیرونی آن ديده می شــود، سیر 
از کثرت به وحدت در قســمت شبستان تا حدودی صورت گرفته 
اســت. از طرفی کل حجم که از ســمت زمین آغاز شده و بر روی 
شبســتان به باالترين ارتفاع خود)اوج( می رسد، می تواند به نوعی 
حرکت از زمین به آســمان را نشان دهد. ولی برخالف حجم روی 
شبســتان که به نقطه ای واحد در اوج رسیده است، خطوط موجی 
شــکل در سمت شرق حجم مســجد در امتداد گنبد تغییر جهت 
داده و در گوشــه شمال شــرقی در پايین ترين نقطــه ارتفاعی به 
وحدت می رســند؛ به نوعی اين ســیر از کثرت به وحدت برعکس 
صورت گرفته و وحدت به جای آسمان در زمین اتفاق افتاده است. 
اين ناهماهنگی سمبلیک فرمی به اين دلیل به وجود آمده است که 
در طّراحی حجم ايــن بنا القای اصل وحدت، يا هر معنی ديگری، 
مورد نظر معمار نبوده اســت و صرفاً خطوط سايت و هماهنگی با 
مجموعة تئاتر شــهر و ســاختار فضايی باعث ايجاد چنین شکلی 
شده است؛ در حالی که توّجه به مفهوم و اصول معنايی در طّراحی 
مسجد، اگر بیش تر از ساختار فضايی و سازگاری با عوامل محیطی 

حائز اهمّیت نباشد، اهمّیت کم تری هم ندارد.

تصویر شمارة  16: عدم رعایت اصل وحدت در شکل مسجد، شکل خارجی 
Daneshmir & Spiridonoff , 2008-2012 :مسجد ولی عصر، مأخذ

هـ ـ فقدان هویت: »اين مســجد از روی زمین به وجود آمده، 
بســیار با هويت است. تکرار گذشته نیست. چیزهايی از قبل وجود 
دارد که با شــرايط معاصر تغییر کرده؛ تغییر زياد اســت اما مهم 
نیست، چون شــرايط معاصر هم زياد تغییرکرده است. از نظر من 
کار باهويتی اســت ولــی عده ای می گويند کاماًل بی هويت اســت. 
معلوم نیســت ايــن هويتی که راجع بــه آن صحبت می کنیم چه 
درجاتــی دارد، چه طیفی. يکی می گويد هويــت تکرار صددرصد 
است؛ يعنی عین هم و اگر يک ذره تغییر کند ديگر بی هويت است 
و هويتش مخدوش اســت و يکی می گويد هويت برداشــت است؛ 
يعنی هوايی از گذشته را می گیری که براساس زمان تغییر می کند. 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


58

13
93

ار 
 به

م  
ده

نـز
 پـا

اره
شم

   
ي 

هش
ژو

 ـ پ
مي

 عل
امه

صلن
ف

طیف نگاه ها متفاوت اســت. هرچقدر هم زمــان بگذرد، هیچ وقت 
ايــن دو نظر )ســنت و معاصر( با هم جــوش نمی خورد. مثاًل يک 
روحانی را در نظر بگیريم که لباس تنش نباشــد؛ نمی شــود تصور 
کرد. روحانی که عمامه و عبا نداشته باشد، با همان علم و معلومات 
و اعتقادات و رفتــار. ما می پذيريم ولی جامعه نمی پذيرد. عمامه و 
عبا را برداريم از نظر بقیه بی هويت می شــود. در مســجد هم اگر 
تاق، مناره، شبســتان و گنبد داشته باشد باهويت است و اگر ندارد 
بی هويت می شود. بنابراين اين بحث به نتیجه نمی رسد«)دانشمیر، 
1389: الف( اين عقیده دانشمیر که هويّت يعنی برداشت هوايی از 
گذشــته، قابل احترام است اما اين سؤال مطرح می شود که مسجد 
ولی عصر)عج( تا چه حد هوايی از گذشته معماری اسالمی، يا حّتی 
معماری ايرانی، را زنده می کند؟! تحّدب سقف شبستان يا ورود نور 
به فضای داخلی تنها موردی است تا اندازه ای حال و هوای مساجد 
گذشته را يادآوری می کند، اما اين حال و هوا برای معماران با نگاه 
متخّصص زنده و پوياست. آيا مردم که قرار است استفاده کنندگان 

اين مجموعه باشند، می توانند اين حال و هوا را درک کنند؟
وـ عدم رعایت سلســله مراتب ورود)ســیر از ظاهر به 
باطن(: از اصول بســیار مهمی که بايد در طّراحی مســجد به آن 
توّجه کرد سلســله مراتب ورودی است. اصل سلسله مراتب نه تنها 
در مساجد بلکه در اغلب بناهای مذهبی گذشته ايران وجود داشته 
اســت. خروج از جهان مادی و ورود بــه فضايی معنوی و روحانی 
نیازمند سلسله مراتب است؛ نیازمند آمادگی تدريجی انسان است 
و به همین دلیل اســت که در مساجدی مانند مسجد امام اصفهان 
يا مسجد شیخ لطف اهلل اين انتقال از جهان مادی به جهان معنوی 
به نرمــی صورت می گیرد. در چنین فضاهايی انســان بدون اين که 
خود متوّجه شــود کم کم از جهان مادی جدا شده و آماده ورود به 

فضای روحانی و عبادی می شود.
همان طور که در پالن مسجد ولی عصر ديده می شود، اين مسجد 
دارای دو در ورودی اصلی و فرعی اســت کــه هر دو ورودی وارد 
فضای مرکزی می شــوند و سپس محور شکسته می شود و ورود به 

شبستان شکل می گیرد)تصاوير شمارة 17 و 18(.
عالوه بر مبهم بودن مسیر حرکتی از ورودی به سمت شبستان ها، 
هیچ ورود تدريجی بــه فضای داخلی وجود ندارد. در ورودی اصلی، 
حالت دعوت کنندگی از بیرون، درحجم تاحّدی رعايت شــده است 
ولــی آمادگی و سلســله مراتبی برای ورود به فضــای عبادی ديده 
نمی شــود. »يک ورودی برايش پیش بینی کرديــم و من برای اين 
ورودی سعی کردم ارجاعی بدهم به مسجد شیخ لطف اهلل که همین 
اين جا هســت. البته با يک حالت جديد؛ همان حرکتی که شما در 
مســجد شــیخ لطف اهلل داريد، در اين مســجد می آيید، در واقع به 
 شکل اســپیرال می چرخید و وارد می شويد«)دانشمیر، 1389، ب(

)تصاوير شمارة 19 و 20(.
درســت است که اين حرکت و چرخش وجود دارد، اما حرکت و 
چرخش ورودی در مسجد شیخ لطف اهلل به اين دلیل بوده است که 
ورود به شبســتان مسجد از مقابل قبله صورت گیرد)همان طور که 
در ســاير مساجد ورود از مقابل قبله است(. اما در مسجد ولی عصر 

مراجعان پس از طی مســیر باز هم به مقصدی که بايد، نمی رسند 
بلکه بعد از حرکت و عبور از مسیری چرخشی و تاحدودی آمادگی 
برای ورود به فضای عبادی، درنهايت به فضايی می رسند که هنوز 
معنويّــت و حس عبادت در آن وجود ندارد و به نوعی فضايی برای 

تقسیم عملکردی است.

تصاویر شمارة  17 و 18: عدم تشّخص و خوانایی ورودی های مسجد، تصاویری 
Daneshmir & Spiridonoff , 2008-2012 :از مسجد ولیعصر)عج(، مأخذ

تصاویر شمارة 19 و 20: مسیر طوالنی پیش ورودی و عدم رسیدن آن به 
 فضای اصلی-مسجد چهارراه ولی عصر)عج(

Daneshmir & Spiridonoff , 2008-2012 :مأخذ

زـ عدم خوانايی حجم: دانشمیر معتقد است: »خوانايی موضوع 
مدرنیسم است. در مدرنیسم فرم کالبد را دنبال می کند و بايد 
از طريق فرم متوجه کارکرد شويد. اين يک بحث قديمی است 
و از آن عبور کرده ايم. لزوماً خوانايی موضوع مهمی نیست؛ فرم 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


59

ران
 ته

ج(
ر)ع

عص
لی 

ه و
ررا

چها
جد 

مس
ح 

طر
ی: 

رد
 مو

لعه
طا

ر م
اص

 مع
ای

گر
 نو

جد
سا

ر م
ی د

یران
ی  ا

الم
 اس

ت
صال

ی ا
رس

بر

می تواند خوانا باشد يا نباشد؛ موضوعی نیست که من درگیر يا 
نگرانش باشم، اهمیتی ندارد«)دانشمیر، 1389، الف(. 

همان طورکه معمــار بنا معتقد به رعايت خوانايی در شــکل و 
حجم طّراحی هايش نیست، در مسجد ولی عصر نیز خوانايی وجود 
ندارد. درحالی که در طّراحی مســجد خوانا بودن حجم بسیار مهم 
است. مســجد بنايی فرهنگی يا تجاری نیســت که حجم آن آزاد 
باشــد و هرکس بنا به دلخواه وارد آن بشود يا نشود. مسجد بنايی 
عبادی است و برای استفاده همة مردم ساخته می شود. بسیاری از 
افــراد که روزانه در آن منطقه رفت و آمد می کنند از اهالی منطقه 
نیستند و ممکن است در ســاعاتی از روز در آن منطقه باشند که 
نیاز به اقامــه نماز دارند؛ پس بايد بدانند که اين حجم و شــکل، 
ساختمان مسجد است که می توانند برای اقامه نماز به آن مراجعه 
کنند. عدم خوانايی مســجد ولی عصر باعث می شود که اين مسجد 
عملکرد خود را از دســت بدهد و مردم بــرای اقامه نماز به دنبال 

نشــانه های آشنا، به مســاجد ديگر بروند و مسجد عماًل تبديل به 
موزه ای برای بازديد معماران شود.

جدول شمارة 3: ارزیابی ویژگی های مسجد ولی عصر)عج(
ارزیابی ویژگی های مسجد چهارراه ولی عصر)عج(

نکات منفیارزش های مثبت

سازگاری با محیط شهری

حجم نوآورانه و بديع

بازی نور

گ سفید
رن

عدم خوانايی حجم

ب ورود
ت سلسله مرات

عدم رعاي

ّت
فقدان هوي

ت اصل وحدت
عدم رعاي

ک معماری بیگانه
ت فرم به سب

شباه

دگرگونی ناگهانی در فرم های آشنا

فقدان معنا

نتيجه گيری
با وجود اين که مسجد فضايی است که بايد به واسطه حضور در 
آن، فطرت خداجوی انســان بیدار شــده و حضور قلبی در فضايی 
روحانی باعث خضوع و خشــوع او در پیشگاه پروردگار گردد، ولی 
زندگــی در عصر حاضــر مقتضیات خاص خــود را دارد که آن را 
از گذشــته متفاوت می کند. در واقع برخی دگرگونی های ناشی از 
پیشــرفت فناوری در معماری اجتناب ناپذير است اما نیاز است تا 
مرز مشــّخصی برای اين تحّوالت در نظر گرفته شــود تا تغییرات 
کالبد و شــکل باعث تغییرات مفاهیم و ارزش های انســانی، که با 
گذشــت زمان تغییر نمی کند، نگردد. رســیدن بــه اين هدف در 
معماری مســجد به عنوان فضايی عبادی، نیازمند راه های جديد و 
روش های نوينی اســت تا با وجود تمام تغییــر و تحّوالت زندگی 

امروزی انســان، حضور او در محضر خداوند و تقويت حس عبادت 
امکان پذير گردد. 

مسجد حضرت ولی عصر)عج( نسبت به مساجد سّنتی و آشنای 
گذشــته شــکلی متفاوت دارد و معمار آن با انتخاب رنگ سفید و 
ايجاد گشــودگی هايی در فرم، که حضوری متفاوت از نور در فضا 
ايجاد می کند، سعی کرده است خلوص و سادگی مسجد را حفظ و 
تاحدودی فضايی روحانی ايجاد کند. ولی جای خالی مفاهیم عمیق 
عبادت در اسالم و نیز هويّت ايرانی ـ اسالمی به وضوح در معماری 
اين مسجد احساس می شود و در بطن ايدة طّراح توّجه به متفاوت 
بودن حال و هوا و حس مکان مســجد نسبت به ساير ساختمان ها 
ديده نمی شود. اين مسجد از مرزهای مجاز بداعت و نوآوری عبور 
کرده اســت؛ به طوری که تالش برای ايجاد شکل جديد و هماهنگ 

جدول شمارة 4: ارزیابی مسجد ولی عصر)عج( از دیدگاه حکمت اسالمی
میزان رعایت اصول در مسجد چهارراه ولیعصر)عج(

اصول معماری مسجد از دیدگاه حکمت اسالمی
رعایت نشده است تا حدودی رعایت شده است  رعایت شده است

* جایگاه مسجد در قلب تپنده شهر

اصول کالبدی 
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* شاخص بودن در عین سادگی
* نوآوری 

* خوانايی
* عدم استفاده از نشانه های فرهنگ بیگانه
* عدالت اجتماعی

*اصول معنايی  ايجاد حريم بین درون و بیرون
* دعوت گری

* عدالت در ارزشگذاری فضاها

اصول کالبدی 
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* اهمّیت جهت قبله در هندسه فضا
* اتصال صفوف
* عدم تشّخص بازشوها و نور در فضای داخلی

* سیر در انفس
*اصول معنايی  سیر از ظاهر به باطن

* Arcوحدت
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با محیط باعث شــده است که معنا و هويّت اسالمی و عبادی، هم 
در کالبــد خارجــی و هم در فضای عبادی درونی، کم رنگ شــود 
و بنــا خوانايی خود را، که برای مســجد امری ضروری اســت، از 
دست بدهد. در واقع اين دگرگونی و تحّول ناگهانی در شکل بنای 
مسجد باعث می شود که مردم عادی از پذيرش آن به عنوان فضايی 
عبادی)مسجد( خودداری کنند و ساختمان مسجد به جای فعالّیت 
در حوزة عملکردی خود، تبديــل به موزه ای برای بازديد معماران 
گردد. به نظر می رسد مسجد چهارراه ولی عصر تهران، برای تقويت 
حس مکان در نمازگزاران نیاز به نشــانه  های آشنای بیش تری در 
ســیمای کالبدی خود دارد. جدول شمارة 4 اصول مطرح شده در 
معماری مســجد را از ديدگاه حکمت اسالمی بیان کرده و میزان 
رعايت آن را در مسجد چهارراه ولی عصر مورد ارزيابی قرار می دهد.

با توجه به اين که امروزه اين سبک طّراحی مساجد نوگرا در بین 
معماران بیش از پیش رواج يافته اســت، معیارها و اصول طّراحی 
بیان شــده برای ساير مساجد نوگرا که خطر فقدان اصالت ايرانیـ  
اســالمی در موردشان وجود داد، قابل تعمیم است و الزم است در 
مورد چنین مســاجدی طّراحی دقیق تری انجام شود. لذا به منظور 
طّراحی صحیح مساجد معاصر و فراهم ساختن فضای مناسب برای 
ســیر در انفس و بازگشت انســان به درون خويش، پیشنهادهايی 

بیان می شود:
1. قبل از شــروع طّراحی مسجد، ضروری است تا مطالعاتی در 
زمینة مفاهیم عمیق عبادت و شیوة آن از ديدگاه حکمت اسالمی 
صورت گیرد تا ارزش های مفهومی اصیل و ماندگار معماری مساجد 

گذشته در کنار شکل های جديد حفظ گردد.
2. الزم اســت در اســتفاده از شــکل های بديع و نوآورانه تأمل 
بیش تــری صورت گیرد تــا دگرگونی های ناگهانی در شــکل های 
آشــنای گذشــته باعث ناخوانايی و فاصله گرفتن مردم از مساجد 

معاصر نگردد.
3. بــرای حفظ خوانايی فضای مســجد پیشــنهاد می گردد از 
نشانه های آشنا به صورت کافی و مناسب)حّتی به صورت انتزاعی و 

با ديدی نوآورانه( در سیمای مسجد استفاده گردد.

پی نوشت ها
1. برای مطالعه مبســوط استداللی و تحلیلی هر يک از اين اصول، به 
رســاله پايان نامه دکتری  »اصول مفهومی و کاربردی در طراحی بناهای 
مذهبی در نگرش شــیعه نمونه مورد بررســی:  تفاوت های مفهومی در 
طراحی مسجد، مزار و مصلی«، مهدی حمزه نژاد، به راهنمايی عبدالحمید 

نقره کار و غالمحسین معماريان )1390( مراجعه شود.
الَة َو آتَی  ِ َو الَْیْوِم اْلِخِر َو أَقاَم الصَّ ِ َمْن آَمَن بِاهللَّ َّما يَْعُمُر َمساِجَد اهللَّ 2 . إِن

َ َفَعسی  أُولِئَک أَْن يَُکونُوا ِمَن الُْمْهَتديَن. کاَة َو لَْم يَْخَش إاِلَّ اهللَّ الزَّ
3 . َو َقــاَل النَِّبيُّ ص إَِذا َرأَيُْتُم الَْمَصاِحَف ُحلَِّیْت َو الَْمَســاِجَد ُزيَِّنْت َو 
لَْت َو اتُِّخَذ الُْقْرآُن َمَزاِمیَر َو الَْمَســاِجُد ُطُرقاً الُْمْؤِمُن فِي َذلَِک  الَْمَنــاَرَة ُطوِّ
َماِن أََعزُّ ِمَن الِْکْبِريِت الْْحَمِر أََما إِنَّ َمَساِجَدُهْم ُمَزْخَرَفٌة َو أَبَْدانَُهْم نَِقیٌَّة َو  الزَّ

ُقُلوبَُهْم أَنَْتُن ِمَن الِْجیَف. )مجلس 46  في ذکر فضل المساجد(
ِ أََحدا. ِ َفال تَْدُعوا َمَع اهللَّ 4. َو أَنَّ الَْمساِجَد هلِلَّ

5. إذا قاَم القائُِم علیه السالم ساَر إلَی الکوَفِة َفَهَدَم بِها أربََعَة َمساِجَد، َفلَم 
يَبَق َمسِجٌد َعلی َوجِه الَرِض لَُه ُشَرٌف إاّل َهَدَمها وَجَعلَها َجّماَء . اإلرشاد في 

معرفة حجج اهلل علی العباد. )فصل سیرة اإلمام المهدي ع ..... (
َُّه بِیَعٌة إِنَّ الَْمَساِجَد اَل  6.  َو َرأَی َعلِيٌّ ع َمْسِجداً بِالُْکوَفِة َقْد ُشرَِّف َقاَل َکأَن
ُف تُْبَنی ُجّما. )باب فضل المساجد و حرمتها و ثواب من صلی فیها ..... ( تَُشرَّ
7. Symbolism 

يَن ... 8. ... َو أَقیُموا ُوُجوَهُکْم ِعْنَد ُکلِّ َمْسِجٍد َو اْدُعوُه ُمْخلِصیَن لَُه الدِّ
الَة َو  ِم اْلِخِر َو أَقاَم الصَّ ِ َو الَْیــوْ ِ َمْن آَمَن بِاهللَّ َّما يَْعُمُر َمســاِجَد اهللَّ 9. إِن
َ َفَعسی  أُولِئَک أَْن يَُکونُوا ِمَن الُْمْهَتديَن)سوره  کاَة َو لَْم يَْخَش إاِلَّ اهللَّ آتَی الزَّ
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