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: مقالهچکیده 
در مدیرت جدید ،مدیریت شهري اسبق به طور کامل طراحی شده و تا سقف اول اجرا شده بودجد ولیعصر در مجاورت تئاتر شهر در مسچهاگر

براي کسب تجربه در نمونه هاي مشابه بعدي پاسخ به این سوال ضروري است که احیانا چه اشکاالتی توقف و به طور کامل تغییر یافت .شهري م
؟داردوجود در طرح قبلی 

هاي سنجش طرح هاي مسجد براي مراکز تصمیم گیر و سیاستگزار و مجري است تا از این به ه هدف از این تحقیق اصالح معیارها و شاخص
بر اساس بررسی هاي این تحقیق تغییر طرح ست .داللی و تحلیلی و مصداق پژوهی اتروش تحقیق اس.بعد شاهد نتایج بهتري در این رابطه باشیم

خود  را با مجموعه سازگار ، ز تغییر نگرش مدیران نسبت به تعریف ، جایگاه و ارزشهاي اصیل مسجد به جاي تشخیص مذهبی در مجموعهناشی ا
کرده و عنصر منفعلی در مجموعه تلقی می شود .همچنین تاثیر از سبک هاي رایج جهانی در طرح جدید که سرچشمه نظري آنها الحاد و بی دینی 

ی هدفی و م) و در نهایت بستراکتیویسهم جدایی دین از علوم و هنرها، (سکوالریسم) و ساختار زدائی از معیارها و ارزشهاي پایدار (دیکان(الئیسم) ، تو
م) در خلق آثار هنري می باشد.شیسآناربی غایتی و هرج و مرج (

ثیر گذاري در سبکهاي متاسفانه بعد از تا،رسازي استمعماري و شهدرکه قطعا متعارض با بدیهیات حکمت و فلسفه هنر ییچنین رویکردها
امید سازي معاصر، اکنون به مهمترین عناصر فضاي شهري ما، یعنی ساختمانهاي مذهبی و به خصوص مساجد، تهاجم نموده است.معماري و شهر

نمونه هایی، که متاسفانه قابل گسترش است، با و متولیان امور ساختمانهاي مذهبی و مساجد، با عبرت از چنینیاستگذاراناست برنامه ریزان، س
ه جاي مسجد سازي جلوگیري نمایند.سازي ببتوضع قوانین و آیین نامه هاي راهبردي و ارائه راه کارهاي عملی و نظارت الزم، از تکرار

د مسجد ج)، طرح جدیمسجد ولی عصر(عم، طرح قدینظري، فرهنگ اسالمی، فرهنگ غربیهايد: راهبرکلیديکلمات 
ولی عصر(عج) .

:مقدمه
در موجودشکالتبسیار عبرت آموز است. از آنجا که این مصداق، ناشی از تهاجم فرهنگی و مو ماجرا و مراحل طراحی این مسجد، طوالنی

م.نمایمیارهاش، به امید اصالح،آنمهمنکاتبرخی ازبه چند موضوع ودر حد این نوشتار ،استمنظام آموزشی، مدیریتی و اجرایی
متر مربع وجود داشت، مالکیت آن مورد اختالف اهالی محل و شهرداري منطقه 5000مساحت حدود دانشجو زمینی بهدر ضلع جنوبی پارك

تن گرفت، بخشی از این زمین متعلق به مرحوم آقاي مهندس مدد بود که وقف ساخمیبوده و موقتاً به صورت پارکینگ مورد بهره برداري قرار11
مم به ساختن مسجد ص، مو اطراف تأتر شهرمسجد نموده بودند و اهالی محل با توجه به نداشتن مسجد محلی و ناهنجاریهاي موجود در پارك فوق

با ، اهالی، ابتدا با برپا کردن یک چادر و سپس 1360از سال شهرداري مایل به ساختن یک مجموعه تجاري و خدماتی بود.، امادر آن زمین بودند
بنائی و اسکلت فلزي یک مسجد موقتی ایجاد و به انجام مراسم مذهبی روزانه و سالیانه میپرداختند.بعد از تالشهاي مستمر اهالی و مراجعهمصالح

ه در این محل یک مسجد و مجتمع ي آقاي دکتر احمدي نژاد تصویب شد ک، در زمان شهردار1383مکرر به مسئولین کشوري، باالخره در سال 
رهنگی دایر شود.ف

دانشگاه علم و صنعت ایران و مدیریت اینجانب، که داراي سابقه طوالنی در طراحی طراحی اولیه این مسجد به مرکز تحقیقات معماري اسالمی،
است،که به تصویب رسید و بر اساس آن طراحی ها انجام شدهمراکز مذهبی و زیارتی هستم، سپرده شدکه به تشریح طرح فوق و مبانی آن 

پردازم.می

در طرح قدیممهمترین اهداف کاربردي مصوب (کاربریهاي مجموعه)-1
هاي مذهبی:کاربري-1-1
.و به خصوص محور خیابان ولیعصر(عج) و چهار راه انقالبتهران ایجاد یک نماد مذهبی با شکوه در سطح شهر -1- 1-1
.مراسم ومناسک و نیازهاي مذهبی اهالی و مراجعین در طول سالایجاد یک مسجد در سطح محلی و منطقه جهت مجموع -1- 2-1
.ایجاد دفاتر بسیج برادران و خواهران و خدمات مربوط به آن (با استفاده از فضاهاي موجود)-1- 3-1
.احداث فضاهاي اداري مسجد نظیردفتر امام جماعت، دفتر هیأت امناء و حسابداري-1- 4-1
مسجد نظیر؛ صندوق قرض الحسنه، دفتر رسیدگی به امور نیازمندان وایتام (دفتر کمیته امداد امام خمینی یا احداث فضاهاي خدماتی -1- 5-1

.هالل احمر)، شوراي حل اختالف، خانه امام جماعت، خانه خادم و غیره
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).1386( نقره کارو همکاران ایجاد یادمانی از انقالب و شهداء در کنار یک سقاخانه عبوري-1- 6-1

هاي فرهنگی:کاربري-2-1
آموزشی در تکمیل وتوسعه پارك دانشجو و تأتر شهر و بسط فرهنگ اسالمی–ایجاد یک مجموعه فرهنگی -1- 1-2
.ایجاد یک کتابخانه محلی و بانک اطالع رسانی رایانه اي (وب سایت) عمومی و به طور خاص جهت (مهدي شناسی(عج))-1- 2-2
.تی براي گروههاي محقق، به طور خاص براي مباحث آخر الزمان و مهدي شناسی(عج)ایجاد یک مرکز تحقیقا-1- 3-2
.هاي هنري جهت گسترش فرهنگ و هنر اسالمی و تربیت هنرمندان شایسته به خصوص براي نوجوانان و جوانانایجاد کارگاه-1- 4-2
....وها و مسابقات ونمایش فیلم و غیراحداث یک سالن مراسم چند منظوره براي انجام سخنرانی ها و سمیناره-1- 5-2
احداث یک فضاي چند منظوره براي نمایشگاه روزنامه خوانی، بازارروز، پرده خوانی، تعزیه، برگزاري جشن نیکوکاري، مراسم رأي -1- 6-2

....گیري و غیر و
(همان) .احداث ویدئو کلوپ و سرگرمی هاي رایانه اي-1- 7-2

هاي خدماتی:کاربري-3-1
.ایجاد پارکینگ در طبقات جهت بهره برداري مجموعه فوق و پارك دانشجو و تأتر شهر و فروشندگان و مراجعین منطقه-1- 1-3
.احداث یک چایخانه و رستوران براي کل مجموعه و منطقه-1- 2-3
.احداث یک فضاي مناسب براي برگزاري جشنها و سوگواریها-1- 3-3
.رزمی و بدنسازي،اي سبکورزشهاحداث یک باشگاه-1- 4-3
.تأمین سرویسهاي بهداشتی، تأسیساتی و پناهگاهی و امنیتی براي مجموعه فوق-1- 5-3
(همان)احداث چند فروشگاه تخصصی براي مراجعین خاص مجموعه و اطراف ودرآمدزایی مسجد-1- 6-3

در طرح قدیممهمترین اهداف راهبردي طرح (مبانی نظري)-2
او خانه همی جوید، من صاحب خانهردم او جلوه گه یارـمن یار طلب ک«

»  شیخ بهائی»  « تخانه بهـانهمقصود تویی، کـعبه و بمقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو        

(عج)و خیابان ولیعصرطرح قدیم مسجد به سوي پارك دانشجو: نماي شمالی 1تصویر
در این طرح تالش شده تشخص نمادهاي مذهبی در ارسن شهري کامال بارز ایجاد 

1387گرددطراح مهندس عبدالحمید نقره کار، سال 

أخذ: آرشیو نگارندهم
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جد، به منزله قلب شهر اسالمی بوده و باید در کانون عظمت و توجه و تذکر در طراحی شهرهاي ما نمادهاي مذهبی و به طور خاص مسا- 1-2
قرار گیرند.

در محورهاي بسیار مهم خیابان ولیعصر(عج) و چهار راه انقالب ایجاد یک کانون مذهبی شاخص و یک نماد ارزشمند دینی و الهی از اهم - 2-2
باشد.میاهداف این طرح

د امروز و آینده ما ضمن حفظ سنتها واصول اصیل و بی زمان خود باید با توجه به مجموع شرایط زمانی و مکانی، با امکانات جدید و مساج- 3-2
نیازهاي امروز و فرداي اقشارمختلف جامعه ما هماهنگ شود.

خود ودر جهت رسالتهاي فردي واجتماعی اجتماعی و خدماتی–مساجد ما باید در راستاي اهداف فرهنگی ،طبق سنتهاي اصیل گذشته- 4-2
باشد.از زندگی مادي به حیات معنوي مجموعه اي چند منظوره و متنوعمسلمین و زمینه سازي سیر آنها از دنیا به آخرت و

سالمی و تزکیه تأمین فضاي عبادي به صورت اجتماعی و فردي، نظیر نماز جماعت و آشنایی با معارف امهمترین هدف از احداث مساجد، - 5-2
ست.خنرانی، قرائت قرآن وادعیه و غیره انفس از طریق استماع س

باید محرم و والدتها و شهادتها و غیرهفضاي مناسب براي برگزاري مراسم ومناسک اسالمی در طول سال نظیر شبهاي احیاء، مراسم ماه- 6-2
تامین شود.

و حضوري اقشار مردم به یک عالم و فقیه ذیصالح و ناسب براي دسترسی مستمربراي تحکیم ارتباط والیی مسلمین ایجاد فضاي م- 7-2
الت و رفع شبهات و ابهامات دینی اهالی محل، ضروري است.نتخب، (امام جماعت) و پاسخ به سؤام

..) در کنار .انک اطالعاتی و.. (نظیر کالسها، کارگاههاي هنري، کتابخانه، ب.ایجاد فضاهاي فرهنگی اعم از آموزشی، پژوهشی، پرورشی و- 8-2
فضاهاي عبادي از اهم اهداف است.

ایجاد فضاهاي انتشاراتی، تبلیغاتی و نمایشگاهی و نمایش نظیر (پرده خوانی، تعزیه گردانی، روزنامه خوانی، نمایشگاه هاي هنري و کتاب - 9-2
یفه مؤکد امر به معروف و نهی از منکر است.) در جهت بسط دین آگاهی و خدا خواهی بسیار ضروري و از الزامات وظهغیرو

ایجاد فضاهاي خدماتی (نظیر، رسیدگی به امور نیازمندان و ایتام، صندوق قرض الحسنه، شوراي حل اختالف محلی، مشاور خانواده و - 10-2
عی مسلمانان بسیار حائز اهمیت است.) در جهت انجام وظایف اجتمار کمیته امداد وهالل احمر، و غیرهجوانان، دفاتر مراکز کمک رسانی، نظی

ایثارگران، در جهت زنده نگاه داشتن پیام همیشه جاوید عاشوراي حسینی و نمادهاي پیروزي انقالب اسالمی و جانبازي و شهداء و- 11-2
یادمان هایی هنرمندانه و برانگیزاننده غیرت دینی در این مجموعه بسیار ضروري است.

بادي با سایر فضاهاي فرهنگی و خدماتی و عبوري باید به نحوي باشد که مزاحمتهاي همجواري به خصوص در همجواري فضاهاي ع- 12-2
محفوظ باشد به خصوص حرمتها و مکروهات عرفی و شرعی در هنگام بهره برداري هم زمان به حداقل ممکن برسد و حریم هاي فضایی کامالً

مورد محل مسجد کامالً رعایت شود.
بودن اصیل وهنرمندانه این مجموعه مستلزم آن است که ضمن حفظ اصول فضایی وهندسی و مبانی نظري و بی زمان در حکمت بدیع- 13-2

(در شهرهاي هنر اسالمی، از آخرین دستاوردهاي تکنولوژي ساختمان و مواد و مصالح جدید و شگردهاي نوین معماري استفاده و بهره برداري شود.
که از نظر طراحی شهري، محل مراکز مذهبی و مساجد از قبل پیش بینی و طراحی نشده است و بزرگ از جمله تهران،موجود به خصوص شهرهاي

تواند میمنار و سردرهاي شبه سنتیفضاي شهر از انواع حجم ها و شکل هاي متنوع و مرتفع انباشته شده است، بهره برداري از نمادهاي گنبد و
بسیار مؤثر باشد).

بیهوده و بی در جهت بهره برداري فوري تر و بهینه از مجموعه، پرهیز از هر نوع اسراف در هزینه ها و عدم بکارگیري اجزاء و عناصر- 14-2
بی فایده در مجموعه، پایداري و مقاومت و استحکام بیشتر بنا، حفظ اصول ایمنی و پناهگاهی، حفظ نگهداري سهل تر ساختمان، هم آوایی با هنر

.. باید پیش بینی هاي الزم در طراحی این مجموعه صورت .عماري در تمدن اسالمی، هماهنگی با بافت محله، پارك دانشجو و تأتر شهر  وبدیل م
پذیرد.

تشریح طرح اولیه مسجد- 3
ه بو مکان یابی انتخابی و ابالغ شده کارفرما، با توجه به مقدمات فوق، 

-از آنجا که در دو محور مهم شمالیگردد. تشریح طرح اولیه مسجد اشاره می
، از میدان تجریش، تا میدان راه آهن و (عج)ولیعصرجنوبی تهران، یعنی خیابان 

تهران، یعنی خیابان انقالب، از میدان امام حسین(ع) تا غربی –محور شرقی 
طرح اولیه مسجدازسه بعدي: نمایی2تصویر

نماي خارجی مسجد هماهنگ با ساختمان تأتر شهر،
ده استبراي  فضاي سبز پیش بینی شخیابان جنوبی

مأخذ: آرشیو شخصی نگارنده
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در و از طرفی شهرداري در آن زمان مایل بودمیدان انقالب، هیچگونه نماد مذهبی شاخص در شأن پایتخت جمهوري اسالمی ایران وجود نداشت
داشته باشد، بنابراین اي برگزاري مراسم ملیرغرب تهران و نزدیک نهاد ریاست جمهوري، مسجد و مجموعه فرهنگی در مقیاس یک مسجد جامع، ب

مقیاس این مجموعه، در حد یک مسجد جامع و مجموعه فرهنگی مرکز شهري، تعیین و مصوب شد.
به تشریح نقشه هاي ارائه و مکان یابی موجود به برنامه مصوب، با توجه

پردازم:میشده
ابتدا در جهت تداوم و گسترش پارك دانشجو، خیابان عریض - 1-3

پیش بینی و طراحی سبزيو فضا، در جهت توسعه پاركزمینضلع شمالی
شد.

براي حل بخشی از مشکل پارکینگ در منطقه فوق و به اصرار - 2-3
سئولین شهرداري، سه طبقه پارکینگ در زیرزمین پیش بینی شد.م

در غرب زمین و کنار  خیابان ولیعصر(عج)، درطبقه همکف، - 3-3
شبستان آقایان و بانوان در دو طبقه طراحی شد، تا از خیابان مزبور و خیابان 
انقالب، ساختمان این مسجد به عنوان یک نماد برجسته و شاخص مذهبی 

نی داشته و فضاي ذکر معنوي و الهی براي اهالی و رهگذران تجلی بیرو
ایجاد نماید.

در قسمت شرق زمین و در کنار خیابان شرقی، مجموعه فرهنگی - 4-3
خدماتی در چهار طبقه طراحی شد. طبقه همکف به صورت پیلوت با –

متنوع و در عین حال در و سیار، جهت برگزاري نمایشگاه هاي مبلمان آزاد
در نظر گرفته شد.بستان مسجدشم خاص براي گسترشمراس

در طبقه اول کتابخانه، در طبقه دوم کالسهاي آموزشی و در طبقه سوم 
پیش بینی و طراحی شد.،سالن اجتماعات و مراسم

هاي همجواري را، توانست مزاحمتحیاط نسبتاً بزرگی پیش بینی شد، این حیاط میخدماتی، –بین شبستان مسجد و مجموعه فرهنگی - 5-3
برساند و در عین حال ضمن گسترش فضاي سبز پارك دانشجو، با ایجاد سر به حداقل ممکن خدماتی –میان فضاي مسجد وفضاهاي فرهنگی 

درب ورودي جذاب و با شکوه پیوند مطلوب و مناسبی، بین این مجموعه و پارك فراهم نماید. 
،و حیاطخدماتی–د، فضاي مناسبی براي فعالیتهاي بسیج محلی و در زیر مجموعه فرهنگی در طبقه منهاي یک در زیر شبستان مسج- 6-3

سالن پذیرائی و آشپزخانه، چند واحد تجاري، وضوء خانه و سرویسهاي بهداشتی طراحی شده بود.
ک قطعه خانه دو طبقه متروك، در جهت سهولت رفت و آمد ماشین ها به پارکینگ و ایجاد واحدهاي اداري و تحقیقاتی، مصوب شد ی- 7-3

دسترسی داشت، خریداري وبراي ورودي و خروجی طبقات پارکینگ و ورودي قسمت واقع در ضلع جنوبی زمین، که به خیابان جنوبی مجموعه نیز 
خدماتی و –رهنگی با شبستانهاي مسجد و مجموعه فمناسبیمضاعف و اداري، تحقیقاتی و خدماتی از آن بهره برداري شود. ضمن آنکه ارتباط 

حیاط مسجد نیز برقرار مینمود.
، یک ورودي عمومی ولیعصر(عج)و معظم به سمت خیابان شاخصبراي شبستانهاي مسجد سه ورودي پیش بینی شده بود، یک ورودي - 8-3

ات فرهنگی و هنري.در کنار قسمت اداري و سایر خدمخدماتیدر کنار حیاط مسجد، به سمت پارك و خیابانهاي اطراف و یک ورودي
شهر مساوي گرفته شد و بدنه آن تأترشهر، ارتفاع ساختمان مسجد تا زیر گنبد خانه آن، با ارتفاع تأترهنگی با ساختمان ادر جهت هم- 9-3
هم آهنگ و مکمل بوده و در مجموع وحدت داشته باشند.یکدیگرتا این دو ساختمان با،شهر طراحی شدتأترشبیه 

بنابراین به صورت بدیهی، ، 1شودمیت و عبادتگاه، مهمترین عنصر در فضاي شهري محسوبدجا که از منظر اسالمی، مفهوم عبااز آن- 10-3
شد.گرفت و بدین صورت نیز طراحیمیشهر قرارتأترباید در طراز باالتري از سردرب مسجد، مناره ها وگنبدخانه مسجد،

بود، بنابراین کم دیوار پشت کرده به ساختمان مسجد هفت طبقه داراي زمین مسجد نیز،هاي جنوبیاکثریت قریب به اتفاق ساختمان- 11-3
.ردیدگمیحریم آنحفظ حرمت و، موجب بی توجهی به شأن اجتماعی مسجد وعناصر نمادین مسجدکردن ارتفاع 

1)56، آیه:الذاریات(ما جن و انس را خلق نکرده ایم، مگر براي عبادت) (سوره:الْإِنس إِلَّا لیعبدونِخَلَقْت الْجِنَّ و. وما

طرح اولیه مسجدپالن و مقطع: 3تصویر
مأخذ: آرشیو شخصی نگارنده
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ه که بتفاوتطبقه همکف ادامه یافت، با این ئه شده، در اکثر قسمت ها تاي و اجراي مسجد، مطابق نقشه هاي اراعملیات خاکبردار- 12-3
دلیل اهمال شهرداري در خرید زمین جنوبی، باالجبار قسمت اداري و تحقیقاتی مجموعه حذف و ورودي پارکینگ علی رغم توصیه ها و تذکرات 

مکرر این مشاور به خیابان شرقی منتقل شد.
مشاور ابالغ نمود، اینجانب و همکاران از آنجا که نقشه ها به هکارفرما براي تسویه حساب بز تغییر شهردار تهران، و پس ادر این مرحله- 13-3

صورت کامل تحویل داده شده بود، به تصور اینکه شرکت توسعه فضاهاي فرهنگی، عالقمند است خود نظارت ساختمان را بعهده بگیرد، موافقت 
محرمانه و سري، بدون دعوت از اینجانب و همکاران براي تشریح ایده ، نسبتاًدر پشت پرده و به صورتداً متوجه شدیم، بعم.اما یخود را اعالم نمود

کار به مشاور دیگري که فاقد ما، و بدون اطالع گردیده ها و دفاع از اصول طراحی هاي انجام شده، غیاباً طراحی انجام شده و کار نیمه کاره، محکوم
طراحی مراکز مذهبی است سپرده شده است.درعلمی و تجربی،فرهنگیهرگونه سابقه

:(عج)طرح جدید مسجد ولیعصرارزیابی اصول ارائه شده در- 4
و غیر اسالمی، پیش بینی و متأسفانه غربیجدید بر اساس پیش فرضها و مبانی طرح 

م و اصول نظري و احکاتبدیل به فرآیندي غیر قابل قبول و مغایر بدیهیات اولیه طراحی مسجد 
نمائیم.میکه به چند نکته آن اشارهعملی آن طراحی و اجراء شده است

شهر یک اثر تاریخی و میراث فرهنگی تأترساختمان ابتداء فرض شده است که- 1-4
است و باید شأن تاریخی و فرهنگی آن حفظ و تا فاصله اي دور حریم آن حفظ 

شود.
یعنی فقط 1346اثر تاریخی نیست و در سال شهر، یکتأتراوالً -4- 1-1

همسر شاه یازده سال قبل از پیروزي انقالب اسالمی و با حمایت
اثر ، ساختمانیکسابقه زمانی، چنینباساخته شده است ومعدوم

تاریخی نمی شود.
است و دوران فرانوگرائی غربیاین ساختمان یک میراث فرهنگی نیز نیست، زیرا این ساختمان از نظر سبک، متعلق به -4- 2-1

از آن م و چه بعدی تقلید نموده است و هیچ شباهتی با آثار ساخته شده در تمدن ایرانی، چه قبل از اسالرومو از الگوي معابد یونانی 
ندارد. 

أتر دید ناظر به ساختمان تاز : تصویري5تصویر
شهر

www.teatreshahr.com :مأخذ

رح اولیه مسجدمقطع از ط: 4تصویر
فقط سر درب و منارها و گنبد از نماي تأتر شهر بلندتر است

مأخذ: آرشیو شخصی نگارنده
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شده آن به سمت بیرون خم گشته و نصب گردیده ، عناصري کاذب هستند، که در زیر سقف کنسول ي تأتر شهرهاي متقاطع و خارجی بناقوس
اند، تکرار چرخش این قوسها، ساختمان را کامالً برونگرا و مجسمه گونه نموده است.

به انسان وي داخلی ساختمان، یعنیهافضاتنو صورت بیرونی بنا، لباسی است برکامالً درون گرا هستنددر معماري دوران اسالمی، ساختمانها
ئی در ساختمان سازي، نوعی برونگرا؛ لذانه به کالبد بنا و نماي ساختمان به صورت خود بنیادشودمیو بهره برداري انسانها اصالت دادهمحل حضور 

فرماید: میيلوشود. جناب مومیتلقیسازيتستی و بصورت پر
ر استبر تن صورت پکه معنینازرو به معنی کوش اي صورت پرست«

بت پـرستی، چون بمانـی در صرگَر       صـورتش بـگذار و در معنی نـِو«
ل و تماشاچیانسانها را در مقابل ساختمان منفعدر این نوع از الگوهاي غربی، به ورودي انسانها، توجه خاصی نمیشود و عمالً-4- 3-1

که داراي حجمی ه است، نماد مثبت خانه کعبه است سنت اسالمی و درمجموعه بیت ا... الحرام، دو نماد معمارانه مثبت و منفی ارائه شددرنماید. می
منظم، وحدت بخش، درونگرا، سکون آفرین و مناسب حضور انسان در فضائی آرامش بخش، تفکر برانگیز، تمرکز آفرین، براي حضور قلب و عبادت 

است.
باشند، در این میجامی توپر، برونگرا، متکثر و مجسمه گونهگانه هستند (جمرات)، که احبت واره هاي سه طه مقابل، نمادهاي منفی یعنیر نقد

شود به همین دلیل آنرا نماد تجلی شیطان بر حضرت ابراهیم(ع) نوع ساختمان، اصالت به کالبد بنا داده شده و ساختمان به جاي وسیله خود هدف می
، به همین دلیل در مراسم حج تمتع، حاجیان از 2دهدمیکند و انسانها را فریبمیقرار داده اند، زیرا شیطان آنچه را که مادي و زمینی است تزئین

د، پرتاب تنکه مزاحم تکامل انسان و انجام فرائض الهی هسردارند و بر نمادهاي فریبنده اي بو بصیرت)، باید سنگ هاییشعورشعر (محل وقوفگاه م
ی شود، بلکه معمار و معماري معمار بت و معماري بت سازي تلقی نمخود معماري غربی (یعنی فرمالیسم) نمایند. در این سنت الهی برخالف رویکرد

)10- (تصویر شماره شوند.در جهت تأمین نیازهاي مادي و بستر ساز نیازهاي روحی انسانها میلیایوسهر دو 
ردي بــت تـراش و بــت پــرسـتـا نـگتاي صـور کـم بـاش مـسـتزین قـدح ه

»مولوي«بـاده در جـامـسـت لـیک از جـام نیسـتـتقـدح هـاي صـور بگـذر مـه ایـساز 

2 ینَ. ربعمأَج منَّهألُغْوِیضِ وی األَرف منَنَّ لَهیی ألُزتَنیآ أَغْوینَ، بِمخْلَصالْم منْهم كادبچه مرا گمراه نمودي، آنچه را که زمینی است پروردگارا به آن. «إِالَّ ع
2)39، آیه: الحجرسوره:»(کنم، مگر بندگان مخلص تو راکنم و همه را گمراه میتزئین می

: نمونه هایی از تشابه کالبدي و فرمال بین ساختمان تأتر شهر و آثار معماري غربی6تصویر 
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است، که همچون طاق نصرتی سر برآورده و پر گشوده، نهایت در تمدن دوران اسالمی، مهمترین عنصر خارجی بنا، درب ورودي آن -4- 4-1
که و به فضاي درونی ساختمان میدهداصالت را به انسانهاي مخاطبردواتواضع و مهمان پذیري را براي ورود انسانها به داخل بنا، به نمایش میگذ

محل بهره وري مخاطبین اصلی بنا است.
در یک خود را از بافت اطراف جدا نموده و با اشکالی کهکالبد،هاو کلیسادمذهبی، اعم از معابساختمانهاي در سنت وتمدن غربی-4- 5-1

طراح جدید مسجد تصور غرب گرایانه است که با این پیش فرضِ.گذارندمیباشند، مانند مجسمه ها خود را به نمایشمیهنمحور و یا دو محور، قری
و با این پیش فرض مقلدانه، پاك سازي نمود.( که در دوران مدرن جاي عبادتگاه را اشغال نموده است) ر را شهتأتراطراف ساختمان باید نمایدمی

تماشاچیان را و ره، مورد نگاه از بیرون قرار دهدابنیاد و بت ومانند مجسمه اي خود خود راتا ساختمانکرده استساختمان مسجد را قطع راس 
خود کند.مسحور

هاي اجتماعی و مذهبی، خود را از بافت اطراف جدا نمی کنند و با کمترین مزاحمت هاي تمدن دوران اسالمی، ساختماناما در سنت و 
به جذابیت این موضوع شاعر معاصر، سهراب سپري .شوندمیهنگ با هم بوده و مکمل یکدیگرلیل داشتن فضاهاي باز داخلی)، هماهمجواري، (به د

با شکوه ساختمانهاي اجتماعی، در کنار به دلیل هم آهنگی و ترکیبِ ییاین گرما، جذابیت و گیرا- نماازارهاي گرم مسلبا مضمون ب-کندمیاشاره
یکدیگر و مکمل یکدیگر است. 

و آستانه طرح قبلی (گنبد، منارها و سردرب ها) و سربه خاك سپردن آن در طرح جدید، راسبنابراین پیش فرض مطرح شده در مورد حذف 
گونه به معماري و ساختمان است. این نگرش قطعاً مغایر دیدگاه اسالمی است، که بت ش فرض غرب گرایانه، صورت پرستانه و با فرض نگرش پی

خواهد. در این نگرش ساختمان وسیله است و نه هدف، معماري آبادکردن محیط زیست انسانها میهمه چیز را براي انسان و انسان را براي تکامل
ت سازي و جلوه فروشی معمار و معماري.به است، ن
در طرح اولیه، همانگونه که .ارتفاع طرح قبلی مسجدمرتفع دانستندربارهالطه انگیزي استغپیش فرض اشتباه دیگر، ایجاد تصور م-4- 6-1

باشد، عناصر معدودي از میهنگ با آناز همشهر بوده واز نظر نماي خارجی نیتأتراشاره شد، ارتفاع بدنه ساختمان مسجد، هم ارتفاع بدنه خارجی 
باشد به میزان الزم و به عنوان یک نماد شهري و میشهر،تأترساختمان، نظیر گنبد اصلی، منارها و سردرب مسجد که با فاصله بعیدي از ساختمان 

ه ساختمانهاي هفت طبقه مسکونی در اطراف آن عظمت و اولویت فضاي عبادي مسجد نسبت ب،مذهبی، افراشته شده اند، تا مبتنی بر سنت اسالمی
به این نکته خداوند در نسبت به مسجد اولویت یافته و برجسته تر شوند.تأترساختمانهاي مسکونی و ، که حفظ شود. نه بالعکس، تأترو ساختمان 

ها)هایی (مساجد و زیارتگاه، در خانه»فیها اسمه یسبح لَه فیها بِالْغُدو والْآصالِفی بیوت أَذنَ اللَّه أَن تُرْفَع ویذْکَرَ«فرمایند: اشاره می36سوره نور آیه 
تسبیح و تنزیه ذات پاك او کنند.ت داده است که آنجا رفعت یابد و در آن ذکر نام خدا شود و صبح و شام،خصخداوند ر

ح جدیدبرخی از اشکاالت طر-5
، بنیانی و غیر قابل اغماض باشد، که یداراي اشکاالت اساسجدید(موجود)مغالطه آمیز قبلی، باعث شده است، طرح پیش فرض هاي منحرف و
ی گردد:به برخی از بدیهیات آن اشاره م

لت در کار در سنت صنفی و اخالق حرفه اي، هیچ معماري بدون فرصت دفاع و اطالع از راهبردهاي معمار اولیه، به خود اجازه ورود و دخا- 1-5
اي، بدون اطالع معمار با زیر پا نهادن ارزشهاي اخالقی و حرفه، جدیدشناسان کارفرما و معمارنامتأسفانه در این کار، کارفرما، کار.دهددیگري را نمی

اند.اي انجام دادهحرفهاخالقمغایراولیه، به صورت سري ومحرمانه، کاري
از نظر محتوائی، قرآن و .ی و چه از بعد کالبدي، هر کس مجاز به طراحی و ساختمان مسجد نیستدر سنت اسالمی، چه از نظر محتوای- 2-5

ام مسجدسازي، داراي اصول نمادها و آرایه ها و احک–هندسی –ییو از نظر کالبدي نیز، ایده هاي فضا3ندنمایاحادیث معتبر به این نکته اشاره می
در این مورد، با توجه به سوابق و .4ایی و تجربه قبلی، کسی قادر به طراحی آن به صورت مطلوب نیستکه بدون آشننظري و عملی استو قواعد

ایشان مالحظه نمی شود و انتخاب نظري و عملیتجربیات معمار جدید، ارتباط ایشان با مفهوم عبادت اسالمی و تجربه مسجد سازي، در کارنامه 
.تجربیدارد و نه توجیه علمی و منطقیوایشان براي این کار، نه توجیه فرهنگی

د کنند) که ایمان به خدا و روز باز پسین داشته توانند آباکنند (میمساجد خدا را تنها کسانی آباد می« ، . إِنَّما یعمرُ مساجِد اللّه منْ آمنَ بِاللّه والْیومِ اآلخر3ِ
3)18ه، آیه: التوب(سوره: ». باشند

دانش پیشواى عمل و عمل پیرو آن است. به »اَلْعلم إمام الْعملِ والْعملُ تابِعه یلهم بِه السعداء و یحرَمه األْشقیاء«فرمایند: پیامبر اکرم(ص) می. ٤
٤)884األمالى، طوسى، ص (شود و بدبختان از آن محرومند.دانش الهام مىخوشبختان
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تأتر شهر و طرح قبلی، با پیش فرض غلط بت گونه پنداشتن ساختمان تأتر شهر و حذف هر جنوبی–معمار جدید در تحلیل مقطع شمالی - 3-5
خطی مایل از زمین به گونه ساختمان مکمل در اطراف آن، 

cut: یدگومیکشد ومیسمت بدنه طرح  قبلی مسجد
ات)، یعنی هر عنصري که باالي این خط است، باید بریده (ک

شود، (با این پیش فرض سر و دستهاي برافراشته مسجد را 
نماید) و با ذوق میقطعوتین هاي قرون وسطائی مانند گی

سبک لند «گوید میکند ومیگی سبک کار خود را پیدازد
در امتداد زمین یا زیرزمین باید قرار ، یعنی همه چیز »اسکیپ

گیرد. چرا؟ چون بت بزرگ، یعنی ساختمان تأتر، باید استیال و 
با این .ع برهمه عناصر اطراف خود داشته باشدمنازسلطه بال

پیش فرض غلط، ساختمان جدید مسجد، بر اساس حیثیت و 
خودش طراحی نمی شود، بلکه مبتنی و حقیقیشأن درونی

کالبد بیرونی تأتر و به سمت آن، اري، فرضی دراعتببر شأن
کند و سر ساختمان میگذرد و سجدهمیسر خود را بر زمین

چسبد.میبه زمین
و در هنر و در صورتیکه، در هستی شناسی اسالمی

امل تکاملی و مکمل برقراربا سایر عناصرتع،شأن و هویت مستقل خودومعماري آفرینش، اوالً هر ذره سلول و هر عنصري ضمن حفظ جایگاه
از دنیا ، از صورت به معنا، از زمین به آسمانبرقرارمی شود و سیر از کثرت به وحدت، از ظاهر به باطن،بر این اساس نظامی احسن و پایدارکند و می

یابد.میبه آخرت که مهمترین اصل در آفرینش هستی و در فلسفه هنر و معماري و شهرسازي دوران اسالمی است، تحقق
) قرار داده است و در سنت اصیلللناسجعل اهللا الکعبه قیاماًمحل قیام انسانها (خدواند خانه خود را،مه نماز است و، محل اقاضمن آنکه مسجد

ند پیکر خود انسان، ، به خصوص ساختمانهاي مذهبی و زیارتی. ماندنشومیفتهزمین قیام نموده اند و در آسمان شکازوارزشمند ما، همه ساختمانها 
شود.میکند و شکوفامیگلکند و سر انسان در آسمان، میگیرد، بدن از زمین قیاممیکه کف پاي او بر زمین قرار

موجود در هايهندسههاي سیال و موجی تقلیدي است از هندسهو موجی است،اي سیالید، در مجموع داراي هندسهطراحی مسجد جد- 4-5
براي حواس پنج گانه و ادراکات هباشد، مناسب ترین هندسمیاین نوع هندسه، که فاقد محور و مرکز و سکونها.ها و جنگل، چراگاههامنه تپهدا

است. در نقطه مقابل ها در فضاي شهريو پاركهاي عبوريمانند راهماديعملکردهاي و انسانها و مناسب سیر در آفاقغریزي و حیوانی–حسی 
داراي محور و مرکز، آنهم با مرکزیت خالی (نقطهگاه مسلمین و سلول بنیادي در طراحی مساجد است نظیر خانه کعبه، که قبلهي درونگرا،هندسه ها

دسه این نوع هنیابد، میفضاي معماري، معناي اصیل خود را بازدر عملکرد اختیاري و آگاهانه او با حضور انسان و باشد، این مرکزمیپرگار) پایه

ددرطرح جدید، در مقابل بت تأتر شهر، سر مسجد را قطع نموده ان:7صویرت
Fluid Motion Architects , مأخذ:(2008-2012)

آفاقی، سیال و موجی در پالن و سه بعدي طرح جدید مسجدنامناسب سیر در: به کارگیري هندسه8تصویر

اقامه نماز و شنیدن سخنرانی استبمناسبه جاي هندسه مناسب انفسی یعنی داراي محور و مرکز که 

Fluid Motion Architects , مأخذ:(2008-2012)
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هاي شبستانها یعنی عملکرد اصلی انفس انساندعا و نیایش، تفکر، حضور قلب و سیر در عملکردبراي،هاي فضایی هندسیمناسب ترین ایده
. است( اقامه نماز و شنیدن سخنرانی ) مساجد
سکون و سکوت فیزیکی و هندسیباانسان،یپویایی معنوي و روحاناست،و غرایز حیوانیدر عالم مادهویایی فیزیکی و هندسی، مناسب سیرپ
مقدمه تفکر، حضور قلب و نیایش است. در این نوع هندسه، شود،ما مطرح میدر ادبیات عرفانی و مذهبی)ابقفناي در (به مفهوم شود کهمیآغاز

عملکردها رسای.در آفاقی هستندسیرمواج واي سیال،ه ها و فضاهاي عبوري داراي هندسهسنت اصیل معماري و شهرسازي دوران اسالمی، فقط را
باشند. به کار بردن میو تمرکز آفرینقارنکامالً درونگرا، داراي محورهاي متهاي مساجد،نظیر شبستانو به طور خاص فضاهاي مذهبی و فرهنگی

فرمایند: ) میص(پیامبر اکرمبه جاي نیایشگاه.مسجد، یعنی حیوان پنداشتن انسان و طراحی چراگاهشبستانهم درآنو سرگردان،هندسه سیال
یعنی در معماريِ. 5نمایداصل عدالت، یعنی قرار دادن هر چیز در جاي مناسب خود، مطرح میآفرینش را ل حاکم بر هنر معماريِ اصترین مهم

و ظاهر عناصر ها انه و با معناي خود را دارند؛ صورتها نیز، هندسه مناسب، عالمآفرینش، زمین هندسه مناسب خود و گیاهان، حیوانات و پیکر انسان
:نمایداي عمیق میها هستند. به این مضمون، جناب حافظ اشاره، ظاهرها تجلی و نشانه باطنپوچ، بی هدف و غایت نیستندطبیعی، 

»دورتگر چین باشنقشش به حرام ار خود صکو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز ره«

براي یک مسجد، واقعاً از عمق بی خبري، ي حیوانات موذي و مضران، شبیه النهطراحی یک ورودي حلزونی، سربسته، تاریک، خود پنه- 5-5
کند.آن حکایت میولعب) و پوچی (کار لغو) ز خود بیگانگی و بازیگري (کار لهوا

ترین نماي خارجی مسجد، ورودیهاي آنها است، زیرا ساختمان براي ترین و شاخصران اسالمی، برجستهدر سنت معماري و شهرسازي اصیل دو
و میهمان پذیر باشد، در معماري دوران اسالمی، ورودیهاي مساجد، مانند طاق نصرتی از، نمازگزاران استقبالورود انسان است و باید جذاب، باشکوه

د (نمونه اي از این ننمایمیي بیرون، با وضوح، استحکام، آرامش وامنیت، مؤمنین را به فضاهاي داخلی دعوتبا حفظ حریم خود از فضاو دنکنمی
قابل مشاهده می باشد).10نوع ورودي در تصویر شماره 

103، ص 4عوالى الآللى، ج . »مانندها و زمین، با عدالت، پا برجا مىآسمان. «آله : بِالْعدلِ قامت السماوات و االَْرضو علیهاهللا پیامبر صلى .5

در طرح جدید مسجدتنگ و تاریک و کالبد بی هویت و صلب ورودي دهلیز مانند، :9صویرت

Fluid Motion Architects , مأخذ:(2008-2012)

اصفهان-: سر درب وروردي مسجد امام10تصویر
رتی براي ورود نیایش گران)(طاق نص

Wikimediaمأخذ سایت
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ي، عنصري که مشخص نماید، آرایه اشود، کوچکترین نماديمیآنچه از نماي بیرونی ساختمان و نقشه هاي موجود، دریافتبا بررسی - 6-5
در شهر انسانهاي گنگ، بی خبر، بی معنا و هدف، بدون جهت و غایت، در ییگواین کالبد به چه منظوري ساخته شده است، قابل مشاهده نیست.

، شبیه نمایدشاخص میکه سر انسان را برجسته وعمامه مسلمانانف، جاي گنبد نشسته است، به جايکه در سقییزنی. انحنامیشهر حیوانات قدم
کنند.میرهاي خود سنجاقسسیار کوچکی است، که یهودیان در پشتکاله ب

در معماري اصیل دوران اسالمی، کالبد خارجی هر ساختمان، تجلی عملکرد انسانی و درونی آن است، شهر گفتمان و تعاملی صادقانه، صمیمانه،
هاي یک شهر، همچون هنر و معماري آفرینش، ماننقاب بر چهره ندارند، مجموع ساختد، ساختمانها، کنمیروشن، با معنا و شعور با انسانها برقرار

معماري و شهرسازي دوران اسالمی ملی، وحدت بخش و غایت مدار هستند.همه عناصر آن آیه و نشانه هویت درونی خود و هویت نظام احسن، تکا
نماید، بلکه رشد معنوي و روحی انسانها را نیز، با هنر معنا گراي میغریزي) انسانها را تأمین–ی مانند معماري آفرینش نه تنها نیازهاي مادي (حس

و منارهاي سر برآورده، به طور مثال گنبد نمادوحدت، درونگرایی، سیر در انفس و خودسازي در مفهوم عبادت اسالمی استکند.میخود، بستر سازي
یی، دعوت از همه مخاطبین و نماد جامعه سازي در مفهوم عبادت از منظر اسالمی است.با هندسه دایره خود، نماد برونگرا

پیکر خارجی بنا، سنگین، بسته، خاموش، غریب و شبیه نهنگ به گل نشسته و فاقد حیات است، این ساختمان بر خالف سنت معماري و - 7-5
و به خصوص محیط طبیعی و سرسبز با ساختمان تأتر شهر و سایر ساختمانهاشهرسازي دوران اسالمی، نه تنها هیچگونه تعامل هم افزا و مکمل

نماید که طرح قبلی براي ( یادآوري میه باید آنرا حذف نمودکرسدایجاد نمی نماید، بلکه عنصري اضافی، مزاحم، بیگانه و متروك به نظر میپارك
.)قرار گرفته بودهماهنگی بیشتر با تأتر شهر و پارك دانشجو، مورد براندازي 

ء و صفات جمال و مساجد در فرهنگ و تمدن اسالمی، خانه هاي خدا و خانه هاي قیام معنوي و روحانی انسانها هستند و باید تجلی گاه اسما
در آغوش معماري شهر را پدري با عظمت، همه اجزاء و عناصرمساجد دوران اسالمی، همچون قلبی طپنده، مادري مهربان، جالل الهی باشند.

رود، سربسته، خودکامه و جسدي در خود غرق شده.شوند. نه عنصري مطامن انسانها میگیرند و پناهگاه جذاب و می

معماريبهره برداري از تجربیات عظیم طرح ارائه شده فاقد کهدهدمینشان،توان دریافتمیآنچه از نقشه هاي موجود و قابل دسترس- 8-5
و فاقد پیش بینی تهویه هاي مطبوع که طرح جدید در حالیهنگ با شرایط محیطی و اقلیمی است، ، همامعماري سنتی مااست.ایرانالمیدوران اس
سازه بنا، با در مجموع فضاهاي عملکردي و نیز،استنور طبیعی و مناسبفاقد بهره برداري کافی از وو از کف به سقف)یبجنو–شمالی (طبیعی 
مرکز شهري، تأمین نیازها و عملکردهاي متنوع و ضروري یک مسجدتند و بر یکدیگر تحمیل شده اند وآهنگ و هم آوا نیسکالبد بنا هم حجم و 

علوم تجربی و مهندسی جدید جهانی درهزینه در ایجاد و نگهداري و بهره برداري، از نظر دستاوردهايساختمانی است بسیار پرنشده است؛ 
دسی، بسیار پر هزینه و فاقد کامالً غیر علمی، غیر مهنش و معماري پایدار، این ساختمان ی ارزمعیارهاي مهندس، یعنیمان معاصرساختمان در ز

شهري و محیط زیست است.در معماري و در ارتباط با محیطهاي پایدارارزش
جازه ورود به کارگاه نیز میسر نشد، به همین ای نبوده است و به نقشه هاي اجرائی آن نیز دسترسواز آنجا که این ساختمان نیمه کاره بوده

نمایم.میاجمال بسنده

حجم خارجی طرح جدید مسجد: 11تصویر
افتجدا شده از بغریبه،ونا مأنوس است(پیکري

)و تحمیل شده به آن
آرشیو نگارنده مأخذ:
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بعضی از ساختمانهاي ملی و دولتیل ایجاد این نوع ضایعه هاي تأسف بار در یدال–6
:امور با تغییر مدیرانتغییر غیر علمی و غیرمنطقی–6–1

بدون رعایت مصالح اجتماعی و بیت المال و بدون ،اجرایی دولتی با برنامه و کار هاي مدیران قبلی،رقابت غیر اخالقی مدیران و مسولین اداري
باعث تصمیمات زیانبار و تلف ،مندانهرتمواضع غیر علمی و غیر حقوقی و قدرعایت حقوق مادي و معنوي مهندسان مشاور و بر خورد با آنها از 

اي را به همه سطوح آموزش داد و از ایمان بدون عمل کارساز نیست، باید حکمت عملی و اخالق حرفهکردن  نیروها و امکانات شده و می شود.
همه اقشار مطالبه نمود. 

:موزشی و پژوهشی ا ز فرهنگ و تمدن انحرافی غرببرخی از کارگزاران آتقلید - 2-6
ه و در به ایشان مشورت دادماه چندبه مدت ،میراث فرهنگیهسابقا باز اساتید دانشگاه و مسولین برخی،نچنانکه طراح جدید مسجد می گویدآ

رویکرد ترجمه اي، خودباختگی یعنیبه نظر میرسد مشکل اساسی ازفضاهاي آموزشی و پژوهشی  آغاز می شود.اندنهایت کار ایشان را تأیید نموده
.هاي درسی مشکل اصلی استمحتواها وروشتقلید از فرهنگ غربی درو

آن انحرافی هايرویکردمعاصر غرب ونه فرهنگ،ها دچار جهل مرکب شده اندبا کمال تأسف باید گفت بعضی از اعضاي هیأت علمی دانشگاه
بحث تحول و ارتقاء علوم انسانی  مطرح شده از طرف مقام معظم ). داننددانند که  نمیو نه میا (شناسند و نه فرهنگ عمیق اسالمی ررا درست می

اصالح سرفصل دروس،باید بسیار جدي گرفت و با،معماري و شهر سازي،به خصوص در مباحث میان دانشی  نظیر رشته هاي هنري،بري راره
هاي دانش افزایی، رویکرد ترجمه و تقلید از فرهنگ و تمدن مبتنی بر فرهنگ اصیل اسالمی و بر گزاري کار گاه،ایجاد منابع و محتواهاي درسی

"دو واحد درسی،مسولین مربوطهد که شوفاجعه از اینجا آغاز می.دگر گون کرد،پژوهشیغرب  را به صورت بنیادي از مراکز آموزشی وانحرافی
این باعث حذفو عمالً.از درس اصلی به درس اختیاري تبدیل نموده اند،مبناي تحول سایر دروس باشدتوانستکه میرا"حکمت هنر اسالمی 

.حتی طراحی یک مسجد یا فضاي مذهبی زیاتی را به دانشجویان ارائه نمی نمایند،اکثر دانشکده هانیزو در بعد عملیاند دي و نظري شدهدرس بنیا
ها فرایندهاي معماري و شهرسازي هاي طراحی جاري ساخت و بر اساس آنباید حکمت نظري و حکمت عملی اسالم را در محتواي دروس و روش

نمود.را ارزیابی 
.سپردن مدیریت ها به افراد غیر متخصص و غیر متعهد- 3-6

در این ،شرکتی را ایجاد نموده که معلوم نیست خصوصی است یا دولتی،هاي فر هنگی و هنريبراي توسعه و اجراي ساختمان،شهرداري تهران
مهندسان کداماساس چه معیاري بهها برکار،ق و مزایا می گیرندو حقونوع شرکتها معلوم نیست بر اساس چه ضابطه و قانونی افراد انتخاب میشوند

قابل ،احتمال هر نوع سوء استفاده و سوء مدیریت و ضرر و زیان به بیت المال،بدیهی است در چنین فضایی؛ ...شودمشاور و پیمانکاران سپرده می
می حی اولیه مسجد ولیعصر ( ع ) غیر کار شناسانه در طراهاي کامالًنظرکه اظهار ،شرکت فوقآن زمان براي نمونه بنده از مدیر .پیش بینی است

هاي کشور هاي غربیبه اکثر پایتخت،حضور دارمفرمودند: بنده از زمانیکه در شهرداري ؟ در پاسخ بنده سوال کردم تخصص شما چیستنمود،
را دیده ام!آنهاو آثار ام مسافرت نموده 

سال گذشته بزرگترین 20که در حدود ایشان مدیریت شرکتی را تا این اواخر داشته اند ،تجربی و هنري،شیپژوه،با این سابقه آموزشی
تصور .ندابه هر نحو که اراده نموده اند اجرا کرده،تومان هزینه آنها شده استدتهران را که صدها میلیارو مذهبیهنري،ساختمانهاي فرهنگی

در حالیکه از ابتداي .ینی هر نوع فاجعه مادي و معنوي را در اقدامات و ساختمانهاي  انجام شده  محتمل می نمایدپیش ب،میکنم بیان واقعیت فوق
در حال حاضر .توصیه نموده اندتعهد را در انتخاب مدیران اکیداًپذیر تخصص ودو بعد تفکیک نارعایت،ولین نظامئانقالب تا امروز همه مس
نه تخصص معماري دارند و نه تخصص  شهر ،نمایندکشور فعالیت میيکه در حوزهاي معماري وشهرساز،لتی و ملیمتأسفانه اکثر مدیران دو

.پذیر نمودار شایسته ساالري مبتنی بر تعهد و تخصص را در سطح کشور، به صورت جدیدي تحقق؛ باید شعسازي
:هاها و اجراي آنل بر طرحئونهادهاي مس،لزوم نظارت جدي- 4-6

وزارت راه و ،ول در حوزه هاي مختلف و از جمله ساختمانهاي مذهبی نظیر سازمان رسیدگی به امور مساجد سازمان اوقافئنهاد هاي مس
ب در انتخاب مشاورین، تأیید باید از طریق قوانین و سازماندهی مناس،سازمان نظام مهندسی کشورعالی معماري و شهرسازي وازي، شورايشهرس
.و نظارت بر اجراي صحیح آن حضور جدي تر و مؤثر تري داشته باشندها نقشه

) الزم است خصوص براي دانشجویانباي و تبلیغاتی فرهنگ غربی (سانهها و تهاجم بی امان رط موجود آموزشی در دانشگاهیبا توجه به شرا
بخصوص در مورد (هنري آنها را نیزابعاد فرهنگی و،دهدنظام مهندسی همانگونه که ابعاد علمی فارغ التحصیالن را مورد آزمون قرار می

دروس سرفصل اصالحبا الزم است تا .نباشیمشایست نابجا و نارتا در آینده شاهد آثاآزمون تخصصی قرار دهدموردهاي مذهبی)ساختمان
و مهندسان مشاور قدیم و جدید و کارشناسان و یالنالتحصع و کتب اصیل اسالمی، از طریق اساتید ذیصالح براي فارغتألیف منابدانشگاهی و 

قرار نمود.و جلسات مباحثه و آزاد اندیشی برمدیران اجرایی نهادهاي مربوطه، کارگاه هاي دانش افزایی
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شناخت جایگاه و شأن اعضاء شوراهاي اسالمی شهر و روستا: - 5-6
باید داراي اصر اصلی شوراهاي شهر یا مستقیماً عن.ا شناخته شده نیستهاي اسالمی شهرو روستا هنوز براي مردم عزیز مجایگاه شورا

،عمران،شهرسازي،با مباحث معماريهاي دیگراز طریق رشته،غیر مستقیمباشند و یا به نحوسازي معماري و  شهرهايحصیالتی در رشتهت
د و در عین حال در عمل نیز با تقوي و متعهی کامل داشته باشنداجتماعی در شهراسالمی، آشنای-محیط زیست و مباحث فرهنگی مدیریت شهري، 

) کسی را انتخاب کنند که مظهر تخصص در حوزه معماري و  شهر هاي سیاسی و منافع شخصیدور از جریانبه در انتخاب شهرداران (باشند تا
.دقتصادي و یا تبلیغاتی نداشته باشرویکرد ارفاًحقوقی و فرهنگی باشد  و ص،علمی،سازي بوده و در عمل متعهد به ارزشهاي اخالقی

هاي مهندسی نظیر عمران، مکانیک، متأسفانه بسیاري از مدیران و تصمیم گیران ما، تفاوت گرایش معماري و شهرسازي را با گرایش- 6-6
ی آن توجه دارند و به همین دلیل باید احاطه نمی دانند. معماران و شهرسازان به کل رشته معماري و شهرسازي، و جهت و غایت انسانه برق و غیر

دهند هاي فوق را سامان می، که هر کدام جزئی از رشتهههاي جزئی نظیر عمران و مکانیک و برق و غیرکلی و نقش مدیریت به مجموعه تخصص
است. متأسفانه در کشور ما اغلب مدیران مربوط ها) به مفهوم رئیس سازندهarchitectمعماري در زبان انگلیسی (داشته باشند، به همین دلیل واژه

به معماري و شهرسازي، فارغ التحصیل رشته هاي عمران و مکانیک و برق هستند، که باید اصالح شود.
:برنامه ریزي و اجرایی،با مراکز قانونگزاريهاعالمانه و متعهدانه دانشگاه،رابطه متقابللزوم - 7-6

از بعد مسأله ،اصطالح علمی پژوهشیه مقاالت بودانشجویان تحصیالت تکمیلی و طرح هاي تحقیقاتی ملی و دولتیهاي ر رسالهمتأسفانه اکث
با نیازهاي ،منابع و مراجع ذي صالحو روش تحقیق در مباحث میان دانشی ( نظیر معماري و شهر سازي ) ،ضرورت و اولویت موضوع،محور بودن

.مدن عمیق و اسالمی ما همراهی و هماهنگی نداردواقعی کشور و رویکرد فرهنگ و ت
هم آموزش ،اشکال از دو طرف است.نهادینه و ساماندهی شده نیست،برنامه ریزي و اجرایی،رابطه نهاد هاي دانشگاهی با مراکز قانون سازي

زي اجرایی، اهمیت الزم را به کار علمی تحقیقاتی کار بردي و در خدمت  نیازهاي کشور نیست و هم مراکز برنامه ری، اغلبهاهو پژوهش دانشگا
از جمله اینجانب ،ي از اساتید حوزه و دانشگاهي کار هاي پژوهشی انتخاب و تعدادمرکزي را برا،داري تهران در نیاورانبراي نمونه شهر.نمی دهند

منسجم و موضوع ياین مبا حث پراکنده و بدون برنامهباکهدر جلسه دوم به مسؤل مربوطه عرض کردم.را براي شرکت در جلسات دعوت نمودند
شما به مسائل اجرایی کاري نداشته اند،، مسئولین به ما گفتهمسؤل مربوطه فرمودند.مشکلی از شهرداري و شهر تهران حل نخواهد شد،مشخص

؛الی و مادي هم که بصورت کافی در اختیار شما هست)باشید، به سوي پارك نیاوران بنشینید و در باره هرچه می خواهید بحث کنید ( امکانات م
بنده با اعتراض جلسه را ترك نمودم.

برنامه ریزي و اجرایی بر قرار شود ،گزاريو مراکز قانوناساتید متخصص و متعهد و ذیصالح،ها کم و منسجم بین دانشگاهحاي مستباید رابطه
.اییمق پذیر نمتا فرهنگ و تمدنی در شأن اسالم و ایران را تحق

:تذکري دوستانه به دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته هاي هنري و معماري و شهر سازي- 8-6
یعنی انجام کار هاي عجیب و غریب براي جویاي نام و شهرت باید گفت اوالً از منظر اسالمی، لباس شهرت، به جوانان و فارغ التحصیالن

تقلید حرام است و باید از،ارزشهاي الهی و اسالمی نیزبیگانه و مغایر یعنی تقلید از آثار،. تشبه به کفارحرام است،شهرت طلبی و مشهور شدن
.اجتناب نمودجداً،هاي منحرف غربیسبک

سان دارد غریزي به ان- شناختی مادي و حسی،با محروم نمودن خود از کالم الهی و معصومین(س)معاصر غربنجا که هستی شناسی از آثانیا
دچار شناسیو انساناین ازمنظر معرفت شناسیحیوانی خود تعریف میکند، بنابرانسان را در جبر غرایز او،غفلت از فطرت روحی، الهی و بالقوهباو

، هاستن ارزشنر داپایداگرایی و متغیر و نانسبی،دچار بی معیاري،در حوزه زیبایی شناسی و فلسفه هنریعنی.کیت و نسبی گرایی شده استشکا
به هاري آنــهاي هنها، عمالً فلسفه هنر و سبک. با اصالت بخشیدن به بعد بالفعل و حیوانی انسانحسن شناسی شده استمعیارهاي و اصالتها

یگوشی با فرمها و بازي و بازو(لغو)کارهاي بیهودهاکثرو حد( غضب و شهوت )انسان، نظیر ات حیوانی ـتجلی صف،ريــآثار هنهمین دلیل
اگرو زشت)م)، هرج و مرج طلب (آنارشیسمگرا (نیهیلیسهایی پوچشده است، این رویکرد ضد تکاملی موجب ایجاد سبک( لهو و لعب ) اشکال

.استشدهسازيهنري و معماري و شهردر آثار)، مو ظاهر پرستی (فورمالیس)سمیاگیلین(
داراي فطرت ،انسان را  عالوه بر بعد مادي و حیوانی،در صورتیکه اسالم.ی بت سازي و بت پرستی استنوع،هااین رویکرد،از منظر اسالمی

جامع و مانع ترین معیار هاي زیبا شناسی و ،الهی میداند این فطرت گرایش ذاتی به صفات حسن الهی دارد و یکصد صفت حسن  خداوند در قرآن
و همه اجزا و عناصرآن، آیه و نشانه این فات بودهتجلی همین ص،استاحسن التقویمآفرینش نیز کهنظام.فلسفه هنر را براي ما تشریح نموده است

از ،تمدن عظیم دوران اسالمیوجودعمیق واصیل و، همه منابع معتبردر جمهوري اسالمی ایران با این.تکامل بخش اندبینش آفرین و،حقیقت
که از پیامبران الهی کسانی.خسران بزرگ و جبران نا پذیري استدر حال اضمحالل غرب شدنتمدنِهنگ وخود و خودي بیگانه بودن و مقلد فر

.طندغلها میهاي تولیدي آنو سبکفراماسونريو در دام رسانه هاي صهیونیستی،ر وساوس شیطانی و شیطان پرستی شدهدچاقهر نمایند، 
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مردم سه دسته اند، دانشمند الهى، و آموزنده «فرمایند: وك دانشجویی، همواره در نظر داشت که میاین حدیث امام علی(ع) را باید به عنوان سل
و صدایى مى روند. و با وزش هر بادى حرکت باد و طوفان و همیشه سرگردان، که به دنبال هر سر،راه رستگارى، و پشه هاى دست خوشاى بر

توانیم دانشجویان راه نجات باشیم.ما الاقل می.6»نه به پناهگاه استوارى پناه گرفتندومى کنند؛ نه از روشنایى دانش نور گرفتند،

ایمما هنوز اندر خم یک کوچههفت شهر عشق را عطار گشت

منابع و ماخذ:
و ... مثنوي سایتها، نهج البالغه ، مطالعات طرح اول.... عواي الئالی، امالی شیخ طوسی

، تحقق پذیري 1391نقره کار 
، درآمدي بر هویت اسالمی در معماري و شهرسازي.1388نقره کار 

علْمِ و متَعلِّم علی سبیلِ نَجاةٍ و همج رعاع اَتْباع کُلِّ ناعقٍ یمیلونَ مع کُلِّ ریحٍ لَم یستَضیئوا بِنورِ الْاَلنّاس ثَالثَۀٌ: فَعالم ربانی«: امام علی علیه السالم فرمودند. 6
.147نهج البالغه، قصار .»و لَم یلْجؤُوا الی رکْنٍ وثیقٍ

نگیزي و مجموعه هایی حیرت اکه نیایشگاه هاي بی بدیل و اصیلآیا فرهنگ و تمدنی
د.؟!!را به جهان عرضه نموده است، باید مقلد غرب باشش جهان اصفهاننظیر میدان نق

اصفهان-: نماي شمالی مسجد امام12تصویر
مأخذ: آرشیو شخصی نگارنده




