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 اصول طراحی و ساخت مصلی مبتنی بر فرهنگ اسالمی 
در معماری معاصر ایران 

چکيده

با پيروزی انقالب اس�المی ایران و گرایش مردم به نمازهای جمعه موجب ش�د تا نياز به س�اخت مصالهای جدید و 
توس�عه مصالهای موجود بيش از پيش احس�اس ش�ود. از این رو رفته رفته گرایش به طراحی و ساخت این گونه بناها 
به عنوان گرایش�ی جدی در معماری معاصر مورد توجه قرار گرفت. در این راس�تا باید بررس�ی نمود که در هدایت 
طراح�ي معم�اری مصال ها چه مبانی و اصولی باید رعایت ش�وند؟ برای تحقق آن مبانی فقه�ی، چه الگوهای معماری 
قابل استفاده اند و هر یک از این الگوها چه مزیت ها و کاستی هایی دارند؟ نکته قابل توجه آن است که جایگاه واالی 
اجتماع�ی و بوی�ژه مذهبی مصال ها، حساس�يت طراحی این فضاها را بيش از پيش نمایان س�اخت. در این مقاله پس از 
سيری در احادیث فقهی و اسناد کهن و معاصر در موضوع مصال تالش می گردد با استفاده از اجتهاد معمارانه، الگوهای 
تحقق بخش به اصول بيان ش�ده در احادیث معرفی و تحليل گردد. در این راس�تا پنج اصل فقهی مکان یابی مصال در 
خارج از شهر، تفاوت در مسيررفت و برگشت، عدم جواز هر گونه ساخت، نماز در فضای باز و وجود مانع و پرده مبنا 
قرار گرفته و الگوهای تحقق پذیری آن ها مورد بحث واقع ش�ده اس�ت. این اصول در بيشتر مصال های تاریخی مورد 

توجه بوده اند. در حالی که در طراحی مصالهای معاصر این اصول کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.

واژگان کليدي: مصال، فقه شيعه، هدایت طراحي معماری، نماز عيد، معماری معاصر.

محمدجواد مهدوی نژاد1*، مهدی حمزه نژاد2، مهتاب کامياب3

1 استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری و مدرس مدعودانشگاه آزاداسالمی
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مقّدمه
با شكل گیري انقالب اسالمي و با رهنمودهای رهبر فقید انقالب، 
نماز جمعه در صفوفی به هم پیوس��ته پس از س��ال ها تعطیلی، در 
تمام کش��ور برپا گرديد. در اين راس��تا اجتماعات عظیم مسلمانان 
برای حضور در نمازهاي جمعه، بويژه نمازهاي عید فطر شكل گرفت 
و در پی آن جرياني از س��اخت مصالها در همه کش��ور آغاز گرديد. 
نیاز مردم و گرايش آنان به اس��تفاده از اين فضای عبادی – سیاسی 
معم��اران و طراحان چنین بناهايی را به تكاپو واداش��ت تا با در نظر 
گرفتن هويت ايرانی اسالمی  اين گونه فضاها، با مطالعه متون فقهی، 
اصولی را استخراج نموده و با اجرای آن در طراحی اين گونه فضاها، 
کاس��تی های پیش روی را جای ممكن از میان بردارند. يک س��ؤال 
اساسی در حوزه مطالعاتی درباره مصال آن است که بدانیم مصال بايد 
به چه شكلی ساخته شود؟ و يا به عبارت ديگر طراحی معماری آن 

بايد از چه اصولی تبعیت نمايد؟ 
مطالع��ه کتب فقهی و غی��ر فقهی در مورد موض��وع نماز عید و 
مكان آن »مصال« نش��ان می دهد ک��ه از ديدگاه های مختلف، نتايج 
بس��یار گوناگونی استخراج می ش��ود. هنر و معماری اسالمی مبتنی 
بر مبانی و اصولی اس��ت که ريش��ه در فرهنگ قرآنی و انديشه های 
اسالمی دارد )مهدوی نژاد، 1381: 24(. جستجو در ژرف ساخت های 
معنوی معماری اس��المی، عامل کلی��دی بازخوانی حكمت معماری 
اسالمی است. )مهدوی نژاد، 1383: 59( اين مقاله با استفاده از منابع 
اصیل و متون اس��المی، به دنبال بازشناس��ی اصول و مبانی طراحی 
مصال اس��ت. )نمودار1( در پژوهش حاضر، از لحاظ روش شناختی، 
حیطه کلی بحث ها به فصل مش��ترک طراحی با ديگر بايس��ته های 

طراحی مصال محدود می شود.

نمودار شماره 1: جایگاه اصول طراحی معماری اسالمی  و عوامل 
تأثیرگذار در شکل گیری آن

1. پرسش ها، مواد و فرآیند پژوهش
هدف اين پژوهش، شناسايی اصول و مبانی موضوع در فقه شیعه 
و تحلیل آن ها جهت تبیین راهبردهايي اس��ت که بر اساس آن ها 
بت��وان مصاليی طراحي کرد که با ش��اخصه های دينی ما مغايرتی 
نداشته باشد. در اين راستا سؤاالت زير مطرح اند که پاسخ به آن ها 

چالش های پیش روی طراحی مصال را برطرف می نمايد. 
پرسش های اصلی اين پژوهش عبارتند از: 1- اصول و مبانی طراحی 
بر اس��اس فقه شیعه چیست؟ برای تحقق هر کدام چه الزاماتی مورد 
نیاز اس��ت؟ 2- آيا از نتايج تحلیل ها، می ت��وان نتايجی برای طراحی 

مصالهای معاصر گرفت؟ اين نتايج تا چه اندازه قابل اجرا هستند؟

در اي��ن راس��تا روش مطالعه م��ورد نظر در پژوه��ش پیش رو، 
تفسیری – تاريخی است و دس��تاوردها بر اساس راهبرد استدالل 
منطق��ی ب��ه نتايج منته��ی می ش��وند. روش گ��ردآوری مطالب و 
اطالع��ات کتابخانه ای، مراجع��ه به کتب و پايگاه ه��ای اطالعاتی،  
لوح های فش��رده و س��اير منابع طراحی مصال بر اس��اس نگاه فقه 

شیعی است.

2. سابقه تاریخی طراحی و ساخت مصلی
مصال پیامبراکرم )ص( يک نمونه ويژه در تحلیل سابقه تاريخی 
س��اخت و طراحی محسوب می شود. در بررسي هاي متون، نصوص 
تاريخي ديده ش��د. هنگامي که حضرت محمد)ص( در شهر مدينه 
اس��تقرار يافت، نمازهاي عادي را در مسجد اقامه می فرمود. با اين 
حال نمازهاي ديگر، در مكاني واقع در جنوب غربي شهر در امالک 
بنوس��لیمه برگزار مي ش��د، که خ��ارج از ديوارهاي ش��هر و مقابل 
قبرستان بقیع و در شمال ش��رقي بر روي وادي قرار داشت. امروز 
خیابان��ي ک��ه العنبريه در حوم��ه ي مدينه را به مح��ل بازار يعني 
)برالمناخ��ه( متصل مي کند، از همان مكان مي گذرد. در اين مكان 
در روزهاي اول شوال و دهم ذي الحجه نماز عیدهای فطر و قربان 
برگ��زار مي ش��د، و نی��ز در روز دهم ذي الحجه دو ب��ره خالدار در 
مراس��م نماز ذبح می گرديد. در مراس��م نمازهاي دو عید، حضرت 
محم��د )ص( و همراهانش عازم محل برگزاري نماز مي ش��دند؛ در 
حالي که بالل نیزه به دس��ت در پیش��اپیش آن��ان حرکت مي کرد. 
)مقص��ودي،1387: 114( تمامی اين مفاهیم، گواه بر اهمیت مصال 

در دوران پیامبر اعظم )ص( است.

تصویر شماره 1: مسجد غمامه:مصال پیامبر اکرم)ص( اگر چه در ابتدا 
فاقِد بنا و تنها یک زمین خارج از شهر بود ولی بعدها یادمان آن فضا و 
معجزاتی همچون سایه گستری ابر بر سر پیامبر در هنگام نماز در آنجا 

)URL1 :بنا گردید. نمایش مکان آن در کنار مسجدالنبی)مأخذ
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بر اساس تحلیل ها و تطبیق هاي مطالعاتي در پايگاه اطالع رساني 
حوزه چنین استفاده شد که اين مكان بعدها به نام مسجد غمامه يا 
مصال س��اخته شده است )تصوير1(. مسجد غمامه يا مصال در فاصله 
پانصد متری مس��جد النبی قرار دارد و رسول خدا )ص( در آن نماز 
عید را برگزار کرده اس��ت. اين منطق��ه را مناخه می نامند که محلی 
وس��یع بوده که زي��ارت کنندگان در روزهای عادی ش��تران خود را 
در آن جا می خوابانده اند. نام گذاری اين مس��جد به »مسجد غمامه« 
از آن روس��ت که زمانی به هن��گام نماز و دعای آن حضرت، ابری بر 
باالی س��ر رس��ول خدا )ص( و مسلمانان س��ايه افكند و آن گاه، اين 
مسجد غمامه نامیده شد. اين مسجد تا اواخر قرن نهم هجری محل 
برگزاری نماز عید بوده است. بنای نخست آن در زمان عمر بن عبد 
العزيز و در همان محلّی بوده که رسول خدا)ص( نماز عید را برگزار 
کرده است. مسجد غمامه بارها باز سازی شده و مورد استفاده عموم 
مس��لمانان بوده و از اين رو، عنايت بیش تری نس��بت به آن صورت 
می گرفته اس��ت. طول مس��جد 26 متر، عرض آن در حدود 13 متر 
و مس��احت کل آن 338 متر اس��ت. اين مسجد اکنون توسعه يافته 
و به س��بكی نو ساخته شده اس��ت )تصوير1(. در اين محیط اکنون 
س��ه مسجد ديگر نیز وجود دارد که مش��هورترين آن ها مسجد امام 

علی)ع( است. 

3. تحليل محتوا و منابع اسالمی
3-1. ضرورت بهره گیری از متون اسالمی 

وقتي س��خن از معماري اس��المي در معناي دقیق آن مي ش��ود، 
مباني اس��المي در فق��ه، عرفان، اخالق، فلس��فه و.... بايد همگي به 
طور يک پارچه در اختیار مجتهد معماري اس��المي باشد تا او بتواند 
دستورکاری خاص در يكي از حوزه ها از جمله مصال، مسجد، زيارتگاه 
و... ارائه نمايد. فقه معماري يكي از اين بخش هاس��ت که اين مقاله 
در صدد است شیوه اجتهاد فقهي در زمینه مصال را دنبال نمايد. در 
موضوع بحث ساختمان مصالها يا مساجد و ضرورت دقت در احكام 
فقه��ي در طراحی معماری باي��د تمامی منابع به دقت مورد تجزيه و 
تحلیل قرار گیرد. توجه ويژه به هويت اسالمی  و تجديدحیات گرايی 
و معماری معاصر در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی، عاملی 
اساس��ی در درک ضرورت بهره گی��ری از نصوص دينی در طراحی و 
ساخت مصال محسوب می شود )مهدوی نژاد و ديگران، 1389: 96(.

3-2. واژه مصال در فرهنگ قرآنی
کلمه مصال از نظر لغوی، اس��م مكان اس��ت که مش��تق از ريشه  
صلی و صلوه، به معنای جايگاه نماز اس��ت. کلمه مصال در آيه 125 
سوره بقره و فقط يک بار در قرآن به کار رفته است؛ آن جا که درباره 
مناس��ک حج می فرماي��د »واتخذوا من مق��ام ابراهیم مصلی« يعنی 
جايگاه حض��رت ابراهیم)ع( را محل نماز)طواف( خود قرار دهید که 
اين مقام در مسجد الحرام، مقابل خانه کعبه و به فاصله حدود 14/5 
مت��ر از آن ق��رار دارد. کلمه ديگری نیز به عنوان محل نماز در قرآن 
مجید به کار رفته اس��ت که واژه مس��جد يعنی محل س��جده است. 
ب��ا توجه به اي��ن که اصطالحات به کار رفته در اين کتاب آس��مانی 
ه��ر يک جايگاه ويژه ای برای خود دارند، می توان اس��تنباط کرد که 

اگرچه معانی مسجد و مصال فرق خاصی بین اين دو واژه وجود دارد 
که باعث تفاوت ظاهری نمازهای مربوط و مكان های مورد اس��تفاده  

آن دو می شود.
3-3. آداب نماز در مصال

ب��رای تحلیل آداب نماز در مصال، بايد آداب نمازهای دو عید فطر 
و قرب��ان در آيات ق��رآن مجید مورد تجزيه و تحلی��ل قرار گیرد. با 
مراجعه به قرآن شريف، آياتی را می توان يافت که به طور مستقیم و 
با کمی دقت بر عید فطر و آداب آن توجه دارند. آن آيات عبارتند از:

1- بیان اجمالی نماز عید با تعبیر تکبیر الهی: خداوند متعال 
درآيه 185 س��وره ی مبارکه بقره ضمن معرفی ماه مبارک رمضان و 
ن��زول قرآن، در آن می فرمايد: خداوند اين احكام را به خاطر راحتی 
ش��ما و نه به خاطر به س��ختی افتادن تان تشريع نموده و اينكه عّده 
)اي��ام روزه داری( را تكمیل کنید و خ��دا را به خاطر هدايت، بزرگ 
بداري��د. »يريداهلل بكم الیس��ر واليري��د بكم العس��ر ولتكملوا العده 

ولتكبرواهلل علی ما هديكم ولعلكم تشكرون«1.)بقره،185(
در روايات، منظور از تكبیر در جمله و لتكبروا هلل علی ما هديكم، 
تعظیم و منظور از هدايت، واليت اس��ت. پس معنای آيه، اين اس��ت 
ک��ه خداوند را بزرگ بداری و اجاللش کن��ی، به خاطر آن هدايت و 
راهنماي��ی که برای ش��ما در دين تان بیان ک��رد و به خاطر آن که به 
ش��ما توفیق داد تا ماه رمضان را روزه بداريد. اين ماه ويژة شما اّمت 
مسلمان است و اّمت ديگر از آن بی بهره اند. بیشتر دانشمندان گفته 
اند که مقصود از ولتكبراهلل، تكبیرهايی اس��ت که در شب و روز عید 

فطر وارد شده است2.
2- بی�ان نماز عید در کنار تزکیه و ذکر اس�م خدا: در آيات 
14 و 15 سوره مبارکه اعلی به نجات اهل ايمان و عوامل اين نجات 
اشاره می کند. نخس��ت می فرمايد: مسلماً رستگار می شود کسی که 
خ��ود را تزکیه کند )قد افلح من تزک��ی( و نام پروردگارش را به ياد 

آورد و به دنبال آن نماز بخواند )و ذکر اسم ربه فصلی(.
به اين ترتیب، عامل فالح و رس��تگاری و پیروزی و نجات را س��ه 
چیز می شمرد: تزکیه، ذکر نام خداوند و سپس به جا آوردن نماز. در 
اين که منظور از تزکیه چیس��ت، تفسیرهای گوناگونی ذکر کرده اند: 
نخس��ت اين که منظور، پاکسازی روح از شرک است، به قرينه آيات 
قبل و نیز به قرينه اين که مهم ترين پاک س��ازی، همان پاک س��ازی 
از ش��رک اس��ت. قابل توجه اين که: در آيات باال نخس��ت، سخن از 
تزکیه و بعد ذکر پروردگار و س��پس نماز است. می بینیم که در اين 
آيه چگونه در س��ه کلمه، همة مراحل عملی مكلف را جمع فرموده 
است: 1- پاک شدن از شرک و اخالق زشت به توحید و ايمان و باور 
داش��تن اصول عقايد )تزّکی(، 2- در آثار قدرت و حكمت پروردگار 
و نعمت های مادی و معنوی و جس��می و روحی انديش��یدن. زيرا که 
هر س��اعتی از اين تفكر، بهتر از هفتاد س��ال عبادت است. عالوه بر 
اي��ن ذکر قلبی و با زبان نیز کلمه ش��هادت گفتن )وذکراس��م ربه(، 
3- اظهار شكستگی و فروتنی و کوچكی در پیشگاه پروردگار نمودن 
و به عبادت و پرس��تش پرداختن )فصلی(. هرکس اين سه مرحله را 
پیمود به س��رمنزل فالح و رستگاری می رسد و اين است معنی »قد 

افلح من تزّکی« )تفسیر المیزان، ج 20: 271(.
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4. مبانی طراحی مصال در فرهنگ اسالمی  
اصول برگرفته از روايات و احاديث و س��اير اس��ناد معتبر دينی، 
مهم تري��ن منبع برای تش��خیص مبانی طراح��ی مصال در فرهنگ 
اسالمی محس��وب می ش��ود )مهدوی نژاد و ديگ��ران، 1389: 96(. 
مهم تري��ن احادي��ث مربوط به مص��ال که می ت��وان از آن ها مبانی 

طراحی معماری مصال را استخراج نمود عبارتند از: 
4-1. فضای باز - خروج به صحرا، مقدمه نماز

خروج از ش��هر يكی از مقدمات مهم نماز عید ش��مرده شده که 
معم��وال هم��راه با صدقه در مت��ون دينی مورد تأکی��د قرار گرفته 
است. به طور مثال مجلسی درکتاب لوامع صاحبقرانی در ارتباط با 
مقدمات نمازهای عید از امام صادق )ع( آورده اس��ت: »ومنقولست 
در حس��ن کا لصحیح ]سندی موثّق[ که از آن حضرت )صلوات اهللهَّ 
علیه( درباره تفس��یر قول حق سبحانه پرس��یدند،که »بتحقیق که 
رستگاری يافت کسی که زکات بدهد« )اعلی:14( حضرت فرمودند: 
که مراد الهی زکات فطره است که آنرا درروز عید بیرون کنند ديگر 
پرس��یدند و »ذکرکند پ��روردگار خود را و نماز کن��د« )اعلی:15( 
حضرت فرمودند که ذکر تكبیراس��ت در وقت بیرون رفتن به صحرا 
و نم��از، نماز عید اس��ت واکثر مفس��ران عامه وخاص��ه نیز چنین 
تفسیرکرده اند و قطع نظر از قول معصوم ظاهر آيه نیز همین معنی 
دارد و احاديث بسیار وارد شده است که فطره را پیش از نماز بدهد، 
و احاديث تكبیر وارد ش��ده اس��ت عقب نمازها پیش ازنماز عید، و 
در نماز عید نیز اخبار متواتره وارد شده است که واجبست درزمان 
حضورمعصوم. س��خن در زمان غیبت است که واجبست يا سنت و 
بعد از ورود اخبارظاهرمی ش��ودکه مراد الهی ازاين آيه همین است 
واهللهَّ تعالی اعلم بمراده«3 )مجلس��ی ج 5، 1414: 258(. همچنین 
در حديث حر عاملی درکتاب وس��ائل الش��یعه بی��ان می دارند که 
پیامبر و امامان و معصوم در شرايط طبیعی نماز عید را در صحراي 
اطراف بقیع )خارج مدينه( اقامه نموده و به درخواس��ت مخاطبان 
براي اقامه نماز عید در مس��جد جامع شهر عمل نمی کردند. عالمه 
حل��ی نیز در کتاب تحرير االحكام الش��ريعه عل��ی مذهب االمامیه 
از ام��ام صادق)ع( نقل می کند که حض��رت علی)ع( هم در اجراي 
نماز به همین ش��یوه عمل می نمودند. ايش��ان نه خود در مس��جد 
جامع کوفه نماز عید مي خواندند و نه کس��ي را به عنوان جانش��ین 
برمی گزيدن��د. در اين رابطه، طوس��ی در کتاب المبس��وط فی فقه 
االمامی��ه خود آورده، در میان فقیهان اهل س��نت، ش��افعی دلیل 
خروج پیامبر را زيادی جمعیت و کم بودن ظرفیت مس��جد دانسته 
اس��ت. به نظر او در صورت بزرگ بودن مس��جد جامع، بهتر است 
نماز عید در آنجا خوانده ش��ود. در پژوهش صورت گرفته اجماعی 
بر روی استحباب خروج از شهر برای نماز عید مشاهده نشده است. 
)جزايری.غروی و ياسر ج 1، 1419: 486(. مهم ترين نتايج به دست 
آمده از اين حديث اين اس��ت که پرداخت زکات فطره قبل از اقامه 

نماز و گفتن ذکر، انسان را برای نمازی با معرفت آماده می نمايد.
4-2. تعامل با آسمان - پرهیز از فضای سقف دار

نكته ديگر مورد تأکید در روايات، پرهیز از اقامه نماز عید در زير 

س��قف و پوشش است. عالمه مجلس��ی در کتاب لوامع صاحبقران4 
از قول امام صادق )ع( در اين رابطه می آورد: »وبه اسانید صحیحه 
وحسنه ]موثّق[ منقولست که حضرت امام جعفرصادق صلوات اهللهَّ 
علیه فرمودندکه سزاوار نیس��ت نمازعیدين به جا آوردن درمسجد 
مس��قف سرپوش��یده ونه آنك��ه دريورت]چادر[ سرپوش��یده به جا 
آورند، بلكه می بايدکه البته درصحراکه گش��وده باشد به جا آورند. 
و در صحیح ]س��ند معتبر[ از ُفَضیل نقل ش��ده ک��ه حضرت امام 
جعفرصادق صل��وات اهللهَّ علیه فرمودندکه پدرم صلوات اهللهَّ علیه در 
روز عی��د فط��ری متوجه مصلی بودند، ازجه��ت آن حضرت خمره 
که س��جاده صغی��ره بود آوردند؛ حضرت فرمودن��د: که پس بريد و 
فرمودند که اين روزيست که حضرت سّیدالمرسلین صلّی اهللهَّ علیه 
وآله دوست می داشتندکه به صحرا يا مكانی گشوده روند که اطراف 
آسمان ديده شود، فرمودند که در اين روز برفرش و بوريا و حصیر و 
جانماز سجده و نماز نمی بايد کرد بلكه بر زمین و خاک مطلوبست 
و به همین مضمونست صحیحه معاوية بن عّمار از آنحضرت صلوات 

اهللهَّ علیه5 )مجلسی ج 5، 1414: 253(.
از تحلیل و بررس��ی اين حديث به اين نتیجه می توان رسید که 
بايد نماز عید در صحرا؛ جايی که افق آسمان ديده شود، اقامه شود. 
همچنین خواس��ته ش��ده در برپايی اين نماز بر روی زمین سجده 
شود و نه بر روی دس��ت ساخت های انسان، که اين خود نشانی از 

احساس عجز انسان و بزرگی خداوند متعال است.
4-3. ارتباط با زمین و آس�مان؛ نماز در روی زمین بدون 

زیر انداز و زیر آسمان بدون واسطه
ارتب��اط با زمین نیز همچ��ون ارتباط با آس��مان از موارد تأکید 
ش��ده در زبان روايات و فقیهان است. به طور مثال عالمه مجلسی 
آورده است: »و به اسانید صحیحه]سند معتبر[ منقولست از حلبی 
ک��ه حضرت ام��ام جعفرصادق صل��وات اهللهَّ علی��ه می فرمودند که 
چون پ��درم صلوات اهللهَّ علیه در روز عید فطر و اضحی اراده بیرون 
رفتن داش��تند جانمازی از جهة آنحضرت می آوردند و پدرم قبول 
نمی فرمودند که برآن نمازکنند و می فرمودند که اين روزي اس��ت 
که حضرت سّیدالمرس��لین صلّي اهللهَّ علیه و آله بیرون می فرمودند 
به جايی که ظاهر باش��ند نزد آفاق آسمان يعنی اطراف آسمان نزد 
آنحضرت ظاهر باشد و پیش��انی را بر زمین آن صحرا می گذاشتند 
و جا نماز نمی انداختند و مهر نمی گذاش��تند تا تذلّل بیشتر باشد و 
جايزه بیش��تر بگیرند«6 )مجلس��ی ج 5، 1414: 254(. اين حديث 
ع��الوه ب��ر تأکید بر اقامه نماز در صحرا و س��جده ب��ر خاک و ابراز 
بزرگی خداوند متعال، بیان داشته که نماز نیز بر روی زمین برگزار 
ش��ود. در ضمن، اين حديث از محمد بن علی بن الحس��ین از حر 

عاملی در کتاب وسايل الشیعه نیز آمده است.
4-4. مناسک دینی؛ آداب و شکل نماز و خطبه 

در مت��ون رواي��ی و کتاب های فقهی در زمین��ه احكام نماز عید 
و محل خطبه خوانی، دس��تورهايی مبنی بر س��ادگی منبر و محل 
استقرار خطیب آمده است. هم چنانكه مجلسی آورده: »و در صحیح 
منقولس��ت از اس��ماعیل که گفت ع��رض نمودم ب��ه حضرت امام 
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جعفرص��ادق صلوات اهللهَّ علیه که بی��ان فرمايید که آيا در نمازعید 
فطر و اضحی اذان و اقامت هس��ت، حضرت فرمودند که در اين دو 
نماز اذان و اقامت نیس��ت ولیكن س��ه مرتبه به آواز بلند می گويند 
الصالة را، و احضروا يعنی حاضر شويد و در اين دو نماز منبر چوبی 
را از مسجد به صحرا نمی برند ولیكن شبیه به منبر درصحرا از گل 
می سازند و امام بعد از نماز بر او می ايستد و خطبه می کند مردمان 
را پس به زيرمی آيد« )مجلسی ج 5، 1414: 254(. در اين حديث 
توصیه ش��ده که منبر مورد نیاز مصال )خطبه خوانی امام جماعت( 

در صحرا و از مصالحی مانند "گل" ساخته شود. 
4-5. سلوک الهی؛ تفاوت در مسیر رفت و برگشت

در دستورات دينی، نكته قابل توجهی نسبت به تفاوت در مسیر 
رفتن و برگشتن به نماز عید بیان شده است. همچنان که مجلسی 
می گويد: »و در قوی از َس��ّكونی منقولست به اسناد او از پیش و از 
پس چنان که مكرر گذش��ت که حضرت س��ّید المرسلین صلّی اهللهَّ 
علیه وآله هرگاه به صحرا می رفتند ازجهت نماز عید از آن راهی که 
رفته بودند بر نمی گش��تند بلكه از راه ديگر برمی گشتند و احاديث 
مطلقه نیز وارد شده است که همیشه چنین می کردند«7 )مجلسی 

اول ج 5، 1414: 258(.
می ت��وان نتیج��ه گرفت ک��ه ورود و خروج به محی��ط مصال از 
مس��یرهای مختلف، موجب آش��نايی نمازگزار با صح��را و محیط 
اطراف مصال شده واين سیر در طبیعت و ديدن موجودات طبیعی، 

موجبات تفكر او در آفريده های خداوند را فراهم می نمايد.
4-6. حضور قلب؛ ضرورت حایل )مانع( و ستره )پرده( در 

مقابل نمازگزاران
وجود يک حايل و محدود کننده برای همه نمازها و از جمله نماز 
عید که در محیط باز صحرا برگزار می شود الزم است. در اين مورد 
مجلس��ی آورده: »وکالموثق« از َسكونی منقولست که حضرت امام 
د المرسلین  محمد باقر )صلوات اهللهَّ علیه( فرمودندکه حضرت س��یّ
صلّ��ی اهللهَّ علیه و آل��ه عصای تكیه گاهی داش��تند که درجايی که 
می نشستند بر زير بغل می گذاشتند يک سر آن را و سر ديگر را بر 
زمین و ته آن عصا نیزه آهنی داش��ت و چون به صحرا می فرمودند 
از جه��ت نماز عیدين آن عص��ا را در برابر خود بر زمین می زدند و 
رو به آن نماز می کردند و اين ازجهة س��تره بود که مستحب است 
که در صحرا يا فضا که چیزی در برابر نبوده باش��د چیزی بگذارند 
مانند پاالن ش��تر و کاله و عصا و در حديث سكونی گذشت که اگر 
بطول نتوان بند کرد به عرض می توان گذاش��ت و اگر عصا و امثال 
آن نباش��د خطی بر زمین  می کش��دکه ستره باشد )مجلسی اول ج 

 .)258 :1414 ،5
بهبهانی در مصابیح اللئام در توضیح بیش��تر ُستره می گويد: »بر 
اساس اجماع نظر فقها و نصوص صحیح )ُمستفیضه(، برای نمازگزار 
مس��تحب اس��ت که پوشش��ی براي کس��اني که در مقابلش عبور 
مي کنن��د قرار دهد و اين کار با نزديک ش��دن ب��ه يک ديوار، پرده 
و مانند آن امكان پذير اس��ت. همچنین می توان از شیئی مرتفع بر 
زمین همچون چوب دستی، نیزه، جهاز شتر، کاله خاص )ُقلنسوه( 

و تپه ای از خاک و حتی خطی که در مقابلش بر روی زمین بكشد 
استفاده کرد. همچنان که در نصوص بیان شده سزاوار است که به 
آن نزديک باشد و فاصله آن به اندازه طول يک گوسفند بیان شده 
اس��ت )بهبهانی ج 6، 1414: 32(. می توان نتیجه گرفت که حضور 
ي��ک حايل و يا حتی يک وس��یله جدا کنن��ده در مقابل نمازگزار 

موجب می شود تمرکز حواس خود را از دست ندهد.

5. تبيين اصول طراحی مصال برای دوران معاصر
در تبیی��ن اصول طراحی مصال الزم اس��ت فرهنگ اس��المی  و 
باوره��ای دينی مورد تجزيه و تحلیل قرار گی��رد. نكته قابل توجه 
آن اس��ت که تجلی مفاهیم مبتنی بر فرهنگ اس��المی  و باورهای 
دينی در معماری معاصر ايران پیش نیاز دست يابی به يک معماری 
فاخر ب��رای معماری معاصر ايران اس��ت )مهدوی ن��ژاد و ناگهانی، 
1390: 24(. ب��ا توج��ه به نیاز های معماری معاص��ر ايران و مبانی 
اس��المی مربوط، به نظر می رس��د اص��ول پنج گانة زي��ر در اولويت 

بیش تری قرار دارند:
5-1. مکان یابی مصال

موض��وع مكان يابی مصال از بحث برانگیزترين اصول س��اختاری 
طراحی مصال و از جمله موضوعات بنیادينی اس��ت که در گام های 
اول طراحی بايد به آن پرداخته شود. بررسی اين مسأله که تعیین 
کنن��ده محدوده و م��كان برپايی نماز و يا تعیی��ن کننده محدوده 
ساخت مصال است؛ نشان می دهد که ارتباط نزديكی میان موقعیت 
زمی��ن و ش��رايط آن و ويژگی های س��اخت مصال وج��ود دارد. در 
بررس��ی اين امر از دي��دگاه متون فقهی و حديث��ی به رويات هايی 
می رسیم که خروج از شهر را بیان نموده اند. در اين زمینه می توان 
به حديث حلبی، اش��اره نمود که تأيید می کند که، ايش��ان بیرون 
می رفتند به جايی که اطراف آس��مان نزد آن حضرت ظاهر باش��د. 
حال آن که به نظر می رس��د در مورد خروج از ش��هر بین ش��یعه و 
سنی اجماعی وجود ندارد. پیدا است اين اختالف، ريشه در موضوع 
بنیادي��ن تفكی��ک نمازهای عید و جمع��ه و چگونگی اجرای آن ها 
دارد. اين امر، دو الگو را موجب می گردد: اول تفكیک نمازهای عید 
از جمع��ه و برگزاری جداگانه آن ها به ترتیب در صحرا و مس��اجد 
جمعه؛ و دوم ترکیب اين دو نماز و برگزاری آن ها در مس��اجدی با 
مقی��اس بزرگ تر و جامع تر دارای محوط��ه ای باز برای برپايی نماز 
عید. اگرچه در زمان پیامبر و امامان و حتي در طول تاريخ اس��الم 
به روش��ني الگ��وی اول در همه جا حاکم ب��وده، در عصر جديد به 
داليلي الگوي دوم برتري هايي يافته اس��ت. اين مس��أله را مي توان 
در جلسات مقدماتي مكان يابي مصالی تهران تهران و انتخاب بین 
س��ه منطقه آزادي، عش��رت آباد و عباس آباد در تهران و با همان 
الگو در همه شهرس��تان ها از جمله ش��یراز، تبري��ز، کرمان و غیره 
دي��د. از جمله مهم ترين داليل مط��رح در ارتباط با انتخاب الگوی 
دوم عبارتن��د از: 1- همه جانبگي فضاي مرکزي ش��هر در ترکیب 
نمازه��اي عید و جمعه، 2- جنبه نمادي��ن و هويتي دادن به بناي 
مصال براي شهر، 3- مرکزيت و نزديكي رفت و آمد مخاطبان و عدم 

دوري بويژه در شهرهاي بزرگ. 
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به نظر مي رسد در تمامي موارد، نوعي کم توجهی به سنت اصیل 
اسالمي و حتي س��نت تاريخي وجود دارد. در حقیقت اگر خروج از 
زندگي روزمره و رفتن به خارج ش��هر در دل طبیعت بكر که يادآور 
تولد و مرگ يا بازگش��ت به خداست را مورد نظر قرار دهیم، تنها به 
شرطي که از ديواره هاي شهر فاصله داشته و بر اساس اصول بعدي، 
س��اخت و سازي هم در آن صورت نگیرد، مي تواند قابل توجه باشد. 
همچن��ان که حضرت ام��ام )ره( مكان تپه هاي عب��اس آباد را تأيید 
نمودند )تصوير ش��ماره2(. همان طور ک��ه ديديم الگوهاي گوناگونی 
را مي توان براي مصال در نظر گرفت: مس��جد مصال، مصال، مس��جد 

و مصال.

تصویر شماره 2: دراین عکس تپه های عباس آباد، منطقه ای نسبتا بکر 
و محلی در مرکز شهر تهران را نشان می دهدکه از ابعاد گوناگون برای 

)URL2(.ساخت مسجد و مصالی جامع انتخاب گردید

همان طور که در حديث نخست بیان گرديد سنت پیامبر و امامان 
معص��وم در برگزاری نماز عید همواره در خارج از ش��هر و در صحرا 
بوده است. پس می توان گفت که الگوی اول نیز در آن عصر و روزگار 
مورد تأيید آنان بوده اس��ت. در دوران معاصرنیز اولین نماز روز عید 
فطر پس از پیروزی انقالب اسالمی در روز 13 شهريور سال 13578، 
در تپه های قیطريه تهران برگزار ش��د. الگوی دوم نیز بیشتر در عصر 
جديد و به دلیل وجود مش��كالت و مسائل موجود در زندگی شهری 
امروزی مطرح شده است. فقیهان گذشته ما، همچون شیخ طوسی، 
عالمه حلی، مجلس��ی و بس��یاری ديگر از فقیه��ان معاصر، ضرورت 
خروج از شهر برای نماز عید را مورد تأکید قرار داده اند. در مصالهای 
تاريخی در بعضي از ش��هرهاي کش��ورمان نیز از تپه مصاّلهايي ياد 
ش��ده است که معموالً با گورستان ش��هر هم جوار بوده اند؛ مانند تپه 
مص��اّلي زرند، تپه مصالی همدان و تپه مصالي کرمان که در محل 
میدان ش��تافیه فعلي و کنار گورس��تان، پیش از مس��جد جامع قرار 
داشته اس��ت. بیشتِر مصاّلها، فضاهايي س��بز و خرم همراه با جوي 
آب نیز بوده اند. حافظ ش��اعر گرانقدر درباره مصالی ش��یراز چنین 

مي فرمايد:

بده ساقي مي باقي كه در جنّت نخواهي يافت

       كنار آب ركن آباد و گلگشت مصال را

تصویرشماره 3: با پیروزی انقالب اسالمی و استقبال مردمی در تشکیل 
نماز جمعه و عید، اولین نماز جمعه در تهران در شمالی ترین بخش های 
)URL3(تپه های عباس آباد بخش قیطریه به امامت دکتر مفتح برگزار شد

5-2. کیفیت ساخت و ساز بنای مصال
تحلیل ساخت و ساز در معماری و طراحی مصال، به تمامی  موارد 
بیان شده در بس��تگی دارد و بررسی اين موضوع همراه با موارد باال 

امكان پذير است. 
درمورد مس��أله طراحی، موضوع س��اخت و س��از و س��اختمان از 
مهم ترين نكاتی اس��ت ک��ه بر مكان يابی مصال نی��ز تأثیر می گذارد. 
نجفی در کتاب »مدينه شناسی« خود آورده است که بر اساس متون 
تاريخ و س��یره، اولین نماز عید پیامبر نماز عید قربان بوده که بعد از 
جنگ بدر در غرب ش��هر در منطقه مناخه نزديک بقیع خوانده شده 
اس��ت. بر اس��اس برخي نقل ها با قدري اختالف، حضرت در آن روز 
در آن جا که صحرايي باز در کنار ش��هر ب��ود فرمودند: اين جا محل 
اجتماع هاي ما، محل درخواست باران و محل دعا در عیدها و فطر و 
قربان است. پس در اين جا هیچ خشتي بر خشت نگذاريد و خیمه اي 
نس��ازيد. در نقلي ديگر فرمودند کس��ي حق ندارد آن را تنگ کند و 
يا چیزي از آن بكاهد. ش��ايد برخي، جمالت ايشان را چنین تفسیر 
کنند که حضرت، افراد را از ساخت و سازهاي شخصي در اين منطقه 
و کوچک کردن مصال منع فرمودند نه از بنا کردن س��اختمان براي 
مصال. اگرچه از متن حديث، هر دو برداش��ت قابل طرح اس��ت ولي 
س��یره عملي پیامبر و امامان و حتي خلفا برداشت ديگري مبني بر 

عدم جواز ساختمان سازي براي مصال را تقويت مي کند. 
ش��ايد بنیادين تري��ن وتأثیرگذارترين حكم در می��ان احكام باال 
همین حكم اس��ت که فقیهان چندان به آن وارد نشده اند جزآن که 
در احكام س��قف اشاراتي درآن مورد داش��ته اند. پیرامون اين روايت 
در مت��ون تاريخي و در داللت آن، دو احتمال وجود دارد: اين که آيا 
منظور پیامبر)ص( از حكم "کسي حق ندارد خشتي بر خشت نهد"، 
نبودِن هیچ ساختماني براي مصال است يا اين که عدم تصاحب زمین 
توّس��ط اهالي اس��ت، در فرض اول اين که؛ آيا ايجاد يک مانع مانند 
ديوار در دور فضاي مصال هم مجاز نیس��ت و فضاي مصال بايد کاماًل 
بكر و دس��ت نخورده باش��د يا اين که بايد مانع معناي مجازی آن در 
نظر گرفت )نبايد در آن ساختمان ساخت(، بررسی ها نشان می دهد 
که تعبیر »خیمه اي در آن نس��ازيد« با معناي اول س��ازگارتر است، 
چراکه اگر فقط مصال براي دو بار اس��تفاده در س��ال باشد، مي توان 
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برای آن از خیمه هاي موقت استفاده کرد و شايد منظور حضرت از 
خیمه به منظور اقامه نماز عید است. 

همچنین دنباله حديث که »کس��ي حق ندارد آن را تنگ کند يا 
از آن کم نمايد«، اگر تعبیرهای باال به معناي اول نباش��د تكراری 
بیان مي ش��ود که برتری معنايي ندارد. به هر حال به نظر مي رسد 
معناي اول برتر باش��د و در اي��ن صورت حتي اجراي مانع پیرامون 
نیز، محل اش��كال خواهد ب��ود و اگر اين تفس��یر را نپذيريم، عدم 
پوشش و ساختمان بر اساس روايات قبل هم قابل اثبات بوده و اين 

بحث نیاز به دقت فقهي بیشتر دارد.
5-3. انتخاب نوع پوشش برای مصال

مطالع��ات نش��ان می دهد که بین دو مس��أله »نوع پوش��ش« و 
همچنی��ن »مكان يابی در صحرا« رابطه ای مس��تقیم وجود دارد و 
اي��ن دو موضوع بهتر اس��ت با هم مورد تحلیل ق��رار گیرند. عامل 
تعیین کننده نوع پوش��ش در مصال، بس��تگی به نوع ديدگاه طراح 
در م��ورد کاربری فضاهای مصال، و ي��ا کاربری های مورد نیاز مردم 
دارد. در روايتی که مجلسی اول به نقل از امام صادق )ع( آورده بر 
اي��ن موضوع تأکید نموده که، حتی برپايی نماز عید در چادر را نیز 
نهی نموده اند. عالمان معاصر ش��یعه همچون حضرت امام )ره( نیز 
در تحرير الوسیله مستحب بودن خروج به صحرا و مكروه بودن نماز 
در زير س��قف را مطرح نموده اند. اين حكم بر اساس دستور و عمل 
پیامبر)ص( صادر شده است. مهم ترين توجیه کساني که بر الگوي 
مصالی ط��اق دار تأکید دارند، رعايت آس��ايش اقلیمي نمازگزاران 

است که به دو دلیل نیازمند به دقت بیشتر است:
در س��اعت آغازين روز براي نمازهاي دو عید در بیشتر اقلیم ها . 1

دما و آفتاب قابل تحمل اس��ت و ش��رايط ش��هرهاي ما با شهر 
مدين��ه پیامبر)ص( چندان تفاوت ن��دارد؛ ضمن آن که با توجه 
به واجب نبودن خطبه ها، که همه فقیهان ش��یعه بر آن اجماع 
دارند، زمان مكث براي جمعیت زياد نیست. همان طور که طبق 
نظ��ر صافی گلپايگان��ی در زمان غايب بودن امام علیه الس��الم 
مس��تحب اس��ت بعد از نماز عید فطر، دو خطبه ب�خ�وان�ند، و 
بهتر آن اس��ت که در خطب��ه عید فطر اح��كام زکات فطره را 

بگويند.
تنها در ش��هرهايي ک��ه احتمال بارش در زمان ه��اي زيادي از . 2

سال وجود دارد، مي توان با پوششي سبک که نگرش به آسمان 
را مطابق فرمايش پیامبر)ص( در صورت امكان تداوم بخش��د، 

آسايش مخاطب را فراهم نمود.
به نظر مي رس��د در اين مورد هم معیار اصلي در تصمیم گیري، 
تلفیق نماز جمعه و نماز دو عید بوده و اشكال از آنجا ناشي مي گردد 
که در ساعاتي که نماز جمعه برپا مي شود مشكلي از جهت پوشش 
سقف در حد سقف مسجد )سبک( وجود ندارد و در اين باره نیز راه 
حل هايي نوين حاصل از پیشرفت فناوري، همچون سقف متحرک 
يا س��قف شفاف در ش��رايط اقلیمي خاص قابل استفاده است. مثاًل 
س��قف ش��فاف )همچون مصالي اصفهان( عالوه ب��ر آن که ارتباط 
مس��تقیم با آس��مان را برقرار نموده، از جهت اقلیمي هم سعی در 

فراهم نمودن آسايش دارد اما در طوالنی مدت ممكن است موجب 
ايجاد ش��رايط گلخانه اي نامناسبي نیز شود )تصوير شماره 4(. اگر 
چه در اصفهان نیاز به چنین س��قفي نیس��ت. در دوران معاصر چه 
در مصالهاي س��اخته ش��ده چه در مصالهای درحال ساخت ديده 
مي شود که اکثر فضاهاي مصال، سرپوشیده بوده و گنبدخانه، جزو 
جدانشدنی اين فضاهاس��ت؛ چه گنبد خانه روي محراب باشد چه 

در وسط فضا.

تصویر شماره 4: در مصالی اصفهان با استفاده از ابتکار سقف های 
شفاف تالش گردیده تا ضمن ایجاد آسایش اقلیمی، نمازگزاران در 

)URL4( معرض آسمان قرار داشته باشند

5-4.چشم انداز مقابل نمازگزاران
مس��أله مهم ديگری ک��ه بايد مورد توجه قرار گیرد چش��م انداز 
مقابل نمازگزارن است. پس از مطالعه متون، به اين نتیجه رسیديم 
ک��ه پیامبر در هنگام نماز عی��د و نمازهای ديگر حّتي زمانی که در 
سرزمین باز و صحراها نماز می خواندند، در مقابل خود چیزی قرار 
می دادند که به ُس��تره معروف اس��ت. بررس��ی اين مسأله در فقه و 
ارتب��اط آن با مبحث معماری و مردم نش��ان می دهد که علت نیاز 
به وجود مانع )حائل( و پرده )س��تره( می تواند ارتباط مستقیم آن 
ب��ا روح و ح��واس فرد نمازگ��زار و حضور قلب آن ها توجیه ش��ود. 
اين موضوع موجب تعريف موقعیت و اس��تقرار ثابت در يک فضاي 
خشک و خنثي می گردد. اين که حتي يک نیزه يا خط روي زمین 
و يا يک کاله س��اده هم مي تواند موجبات اين تعین را فراهم کند 
نشان از س��ادگي آن اس��ت. همچنین بیان فاصله معین و محدود 
برای مكان س��تره و اين که خواسته شده به نمازگزار نزديک باشد، 
اهمی��ت عملك��رد آن را در جلوگیری از عدم تمرکز حواس نش��ان 

می دهد.
بر اس��اس ش��واهد به دس��ت آمده، پیش��نهادهايی برای ارائه به 
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معماران و طراحان قابل معرفی اس��ت: اول اين که به نظر مي رسد 
در طراحي ُستره بايد دو شرط را از هم تفكیک نمود. در حالت اول: 
اگر در جبهه نماز، صحراي باز باشد و مصال در ناحیه قبله شهر قرار 
گرفته باش��د؛ ُس��تره مي تواند محدودتر و در حد يک محراب ساده 
و کوچک که س��ريع برپا و يا برچیده گردد، باش��د و يا اين که ثابت 
بوده، ولي با مصالح و اجرايي س��اده و ارزان قیمت اجرا ش��ود. در 
حالت دوم: در ش��رايطي که مقابل جبهه قبله، ساختمانی موجود و 
يا افرادی در حال گذر باش��ند، ناگزير بايد ديوار کوتاهی حداقل دو 
مت��ر در جبهه مقابل به منظ��ور جلوگیری از به هم خوردن تمرکز 
حواس مخاطب قرار داد و فاصله نمازگزاران تا ديوار نیز، زياد نباشد 
که البته چنین ديواري در مصال هاي س��نتي، به طور معمول وجود 
دارد مانند مصال يزد که در عكس های موجود از آن  چنین ديواری 
مشاهده می ش��ود. در صورت وجود چنین ديواري به عنوان ُستره، 
ديگ��ر به محراب و جايگاه در حد منبر نیاز نیس��ت و نبايد ُس��تره 
عاملي ب��راي ظهور تجمل گرايی در نماز عی��د گردد )مهدوی نژاد 

وکامیاب،1391(.
بررسی های صورت گرفته در اين موضوع نشان می دهد که حايل 
و س��تره يكی از ارکان اصلی در ساخت و معماری مصال است. حال 
اين که با توجه به توضیحات پیش��ین، نبايد چنین تلقی از س��تره 
داش��ت. چنین ديواری در مصال دزفول، عتیق يزد، مشهد، نايین و 

اصفهان وجود داشته است.

تصویر شماره 4: پالن مصالی یزد-محراب و دیوار کوتاه دورتادور مصال 
مأخذ: مقصودی، 1387

5-5. مسیرهای دسترسی به مصال
موضوع خروج از ش��هر برای نم��از عید، از جاي��گاه قابل تأملی 
در طراحی معماری مصال برخوردار اس��ت. ضمن اين که از احاديث 
پیش��ین اين موضوع به  دس��ت می آيد که س��نت خروج از شهر در 
زمان پیامبر انجام ش��ده و ايش��ان بر اين موضوع تأکید داشته اند. 
پیامب��ر برای ش��رکت در نماز عید و خروج از ش��هر و بازگش��ت، 
مس��یرهای متفاوت��ی را انتخاب می نموده اند. مجلس��ی اول نیز در 
حديثی از سكونی به آن اشاره کرده است. در سؤالی نیز که يكی از 
ياران امام رضا )ع( از امام پرسیدند، ديدگاه و ايده ايشان نیز در اين 
مورد مانند سنت پیامبر و پدرشان بوده و به آن دستور داده و عمل 
می نمودن��د و می فرمودند که روزِی بن��دگان را بیش تر می کند. در 
اين احاديث، هدف از تنوع در مس��یر رفت و برگشت، افزايش رزق 
و روزی ذکر ش��ده که می تواند هردو بعد مادی و معنوی را ش��امل 

ش��ود. آش��نايی با طبقات گوناگون اجتماعی و همه مردم شهر در 
روز عید، برکت های معنوی و مادی گوناگون به همراه دارد. نه تنها 
پیامب��ر و امام در معرض ديد همه ق��رار می گرفتند، بلكه به عموم 
مردم توصیه شده که اين سنت را رعايت نمايند. اين اقدام، اهداف 
مادي و معنوي قابل توجهي دارد که به نظر مي رسد حداقل اهداف 
م��ادي آن همچون ديدار با ديگران و ي��ا بهره مندي از نعمت هاي 
مادي بیش تر، درحرکت پیاده باش��د و شايد هم ايجاد فرصت هاي 
ش��غلي براي شهروندان و پاس��خگويي به نیاز هاي نمازگزاران را در 

برگیرد. 
 تف��اوت در مس��یرهاي رفت و آم��د، تع��دد ورودي و خروجي 
را موج��ب مي گ��ردد که ب��ه نظرمی رس��د، پیش بین��ي ورودي و 
خروجي هاي اصلي و فرعي، ضرورت اساسي و که ورودي اصلي بايد 
از جلوة بیش��تري نس��بت به ورودي هاي ديگر برخوردار باشد، اگر 
چه بزرگي شهرهاي معاصر و توسعه حمل و نقل، گزينه های بسیار 
زيادي را در تفاوت مس��یر رفت و برگش��ت فراهم مي کند. البته در 
صورت دوري مس��یر و استفاده از وسايل نقلیه، بهتر است مقداری 
از مس��یر را براي حرکت پیاده به س��مت مص��ال اختصاص دهند و 
مس��أله تفاوت در مس��یر رفت و برگش��ت در آن قسمت رخ دهد. 
اين اصل، بیش��تر به انگیزه و عمل فردي نمازگزاران وابسته است. 
نكته طراحانه در ايجاد مسیرهاي گوناگون، دسترسي و گزينه هاي 
مختلف حرکت نمازگ��زار بوده، که از مزيّت هاي آن انعطاف پذيري 
حرکت��ي و مخاط��ب محوري و ع��دم هدايت اجب��اري نمازگزاران 
در مس��یر خاص اس��ت. اين اصل در مصالی نايین به خوبی ديده 
می شود که نخس��ت، ورودی و خروجی متعدد داشته و دوم اينكه 
معمار اين فضا، با طراحی فضای سبز سعی در تلطیف اين فضا، هم 

از جهت اقلیمی  و هم از جهت روحانی داشته است. 

تصویر شماره 5: ورودی مصالی نایین از حیاط و )هشتی- وروی(، 
تعدد در ورودی و خروجی ها و توجه به تامین فضای سبز جهت نشاط 

URL5 نمازگزاران، مأخذ: منبع

نتيجه گيری
پس از مطالعه محورهای پنج گانه ذکر شده، با استناد به نصوص 
قرآن��ی و محتوای احاديث، نتايج زير را می توان پیش��نهاد داد. اين 
موارد، به صورت اصول اساس��ی در طراحی مصال به ش��مار آمده و 
بررسی های الزم از ابعاد معماری و اجتماعی بیش تری را می طلبد.

1. مکان یاب�ی مص�ال: از احاديث مطرح ش��ده می توان چنین 
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اس��تنباط نمود که اصل "ضرورت مكان يابي خارج شهر در صحرا" 
يكی از مبانی نظری طراحی مصال بوده و از اصول س��اختاری مصال 
و معرفی کننده بايس��ته های مكان ياب��ی صحیح در طراحی مصال 
اس��ت. همان طور که در تحلیل اين اصل گفته ش��د، دو تفس��یر از 
آن قابل استنباط است که به نظر می رسد با توجه به شرايط امروز 
و نیازهای کش��ور های اس��المی، الگوی دوم که استفاده هم زمان از 
مصال برای نمازهای دو عید و نمازهای جمعه اس��ت بیش��تر مورد 
توجه مس��ؤالن و طراحان قرار گرفته اس��ت، در حالی که با توجه 
به تأکیدها در مورد بر برپايی نماز در جايی که آفاق آس��مان ديده 
ش��ود، پیشنهاد می گردد قس��متی از شبستان ها و فضاهای جانبی 
مورد نیاز مصال سرپوش��یده طراحی ش��ده و فضاهايی گسترده از 
مصال که برای برپايی نماز های دو عید در نظر گرفته شده است به 

صورت روباز طراحی گردد.
2. کنترل حجم س�اخت و ساز در مصال: مطالعات نشان داد 
که دو تفس��یر از اين مفهوم قابل استنباط است و حكم قابل قبول 
آن اس��ت که هیچ س��اخت و س��ازی در آن صورت نگیرد. به نظر 
می رس��د با توجه به ش��رايط امروز و نیازهای کشور های اسالمی به 
برخ��ورداری از مصال و اس��تفاده هم زمان از آن ب��رای نمازهای دو 
عی��د و نمازه��ای جمعه، در ص��ورت برخورداری ش��هر از امكانات 
و زمین مناس��ب، احداث بنا و س��اخت و س��از، م��ورد نیاز خواهد 
ب��ود و تصمیم گی��ری در مورد اين اصل، نخس��ت موجب هدايت و 
راهبری طرح مصال خواهد گرديد. دوم؛ هزينه های س��اخت، تعمیر 

و نگهداری را تعیین خواهد کرد. 

3. ض�رورت قرارگیري در فضاي بدون س�قف: مطالعات و 
بررس��ی ها پیرامون " ضرورت قرارگیري در فضاي بدون سقف" دو 
تفس��یر متفاوت از مصال را به ذهن می رساند: نخست، مصاليی که 
در فضای باز و دور از ش��هر قرار دارد در صورت برپايی هر دو نماز، 
بايد تمام و يا قس��متی از آن مسقف باشد. دوم آن که اگر مصاليی 
در فضای باز و دور از ش��هر قرار داش��ته باشد و فقط جهت برپايی 
نماز دو عید اس��تفاده گردد الزامی به مس��قف بودن آن نیست. اين 

اصل، ارتباط مستقیم با شكل و ظاهر مصال دارد.
4. طراحی چش�م انداز: تحلیل های گذشته نشان می دهد که 
"وج��ود حايل و ُس��تره مقابل نمازگ��زاران" در طراحی معماری دو 
پیش��نهاد را در پی دارد: اول اين که اگر مصال در درون ش��هر باشد 
ستره و حايل به صورت ديواری کوتاه در مقابل نمازگزاران طراحی 
ش��ده و اگر مصال در خارج ش��هر تدارک ديده شده باشد ستره به 
صورت طراحی محراب نمايان خواهد ش��د. به اين گونه که ستره، 
کارکرد خود را که موجب جلوگیری از به هم ريختن تمرکز حواس 
است دارد. پس می توان بیش ترين تاثیر آن را در طراحی داخلی و 

اجزای درونی مصال بويژه محراب دانست.
5. طراح�ی و س�ازمان دهی مس�یرهای رفت و برگش�ت 
نمازگ�زاران: اين اصل ب��ه همراه اصل اول موجب س��ازمان دهی 
و س��امان دهی کل��ی و داخل��ی طرح می گ��ردد و تعیی��ن کننده 
دسترس��ی ها و ارتباطات اصلی طرح است. اين اصل تعیین محل و 

تعداد ورودی و خروجی مصال را نیز در بر می گیرد.

جدول شماره 1. اصول طراحی مصال برگرفته از فرهنگ اسالمی برای معماری معاصر ایران

اصل راهبری کنندهردیف

شاهد مثالفرآیند طراحی و اجراموقعیت و موضوع طراحی معماری

ساختار کلی 
طرح

طراحی 
معماری

بخش ها و 
قسمت ها

جزییات 
طراحی

ایده 
یابی

نمونه های تاریخینگهداریاجراطراحی

1
ضرورت مكان يابي خارج 

شهر در صحرا
×××××

يزد- نايین-شیراز-
همدان

2
عدم جوازهرگونه ساخت 

وسازدرمصال
××××

دزفول- شیراز-
همدان-کرمان 

اصفهان

3
ضرورت قرارگیري در 

فضاي بدون سقف
×××××××

يزد- شیراز- همدان- 
اصفهان

4
ضرورت وجود حايل و 
ُستره مقابل نمازگزاران:

××××
يزد-مشهد-طرق-

نايین-اصفهان

5
مطلوبیت تفاوت در مسیر 
رفت و برگشت نمازگزاران

نايین××××
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مطالع��ات نش��ان می دهد ک��ه مفاهیم ارائه ش��ده در هر يک از 
محوره��ای باال می تواند در دو ح��وزه مورد تحلیل قرار گیرد: گروه 
اول به موقعیت و موضوع طراحی معماری بستگی دارد و گروه دوم 
فرآين��د طراحی و اجرا را مورد نظر قرار می دهد. گروه اول ناظر بر 
برنامه ريزی و گروه دوم ناظر بر اصول مديريت و راهبری پروژه های 
طراحی و ساخت مصال است. اين دو گروه شامل زير مجموعه هايی 
اس��ت که هر ک��دام از اصول پنج گانه در آن دامنة، مورد بررس��ی 
ق��رار گرفته و در صورت مرتبط بودن با اص��ول مورد نظر، عالمت 

زده شده است.
دستاوردهای پژوهش نش��ان دهنده آن است که اصول پنجگانه 
اصلی طراحی و ساخت مصال برای به کار گیری در معماری معاصر 
اي��ران عبارتند از: 1- مكان يابی مصال، 2- کنترل حجم س��اخت و 
س��از در مص��ال، 3- ضرورت قرارگیري در فضاي بدون س��قف، 4- 
طراحی چش��م انداز، و 5- طراحی و سازمان دهی مسیرهای رفت و 

برگشت نمازگزاران. 
اي��ن اصول و راهبردهای مبتن��ی بر آن می تواند عامل طراحی و 
س��اخت مصالهای جديد به عنوان بخش��ی قابل توجه از آثار فاخر 

معماری معاصر ايران باشد.

پی نوشت ها
1. www.hawzah.net (2013-02-23) 

مراجعه ش��ود به آراء مس��تدرک الوسائل)مس��تدرک الوسائل، ج6، . 2
ص137(. 

»وس��ئل الّصادق صلوات اهللهَّ علیه عن ق��ول اهللهَّ عّزوجّل»َقْدأَْفلََح َمن . 3
ِّهِ َفَصلهَّی« قال  ��ی« قال م��ن اخرجا لفطرةفقیل له »َوَذَکَراْس��َم َرب ْتََزکهَّ

خرج إلی الجّبانة فصلّی«
يك��ی از اولین متون فقهی که به زبان فارس��ی نوش��ته ش��د لوامع . 4

صاحبقرانی نوشته عالمه محمد تقی مجلسی )مجلسی اول( است. 
وروی عل��ّی بن رئاب عن ابی بصیر ع��ن ابی عبداهللهَّ صلوات اهللهَّ علیه . 5

قال ال ينبغی اني صلّی صالة العیدين فی مس��جد مسّقف والفی بیت 
انّما يصلّی فی الّصحراءاومكانبارز

 »روی الحلبّي عن اب��ی عبداهللهَّ صلوات اهللهَّ علیه عن ابیه صلوات اهللهَّ . 6
علیه انّه کان اذ خرج يوما لفطر واالضحی ابی اني اتی بطنفسة يصلّی 
علیها يقول هذا يوم کان رس��ول اهللهَّ صلّ��ی اهللهَّ علیه وآله يخرج فیه 

حّتی يبرز الفاق الّسماءثمّ يضع جبهته علی االرض«
»وفی روايةالّس��كونيّ اّن الّنبي صلّی اهللهَّ علیه وآله کان اذا خرج إلی . 7

العید لم يرجع فی الّطريق الّذی بدا فیه ياخذ فی طريق غیره«
نم��از عید فطر در 13ش��هريور57 نماز عید فطر ک��ه به امامت آيت . 8

اهلل دکتر محمد مفتح در تپه هاي قیطريه برگزار ش��د، به بزرگترين 
راهپیماي��ي مردمي تا آن زم��ان تبديل گرديد. صدها هزار مرد و زن 
نمازگزار پس از شنیدن س��خنراني حجت االسالم دکتر محمدجواد 

باهنر از قیطريه به سمت مرکز شهر حرکت کردند.

فهرست منابع و مآخذ
ابن شبه، ابوزيد )1368( تاریخ المدینه المنوره، دارالفكر، قم.. 1
اشتهاردي، علي پناه )1417(، مدارک العروه، 30 جلد، داراالسره . 2

للطباعه و النشر، تهران.
بحرانی، يوس��ف ب��ی احمد )1405(، حدائ�ق الناظره فی احکام . 3

الطاهره، 25 جلد، دفترانتش��ارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم.
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حلّی)عالمه( ،حس��ن بن يوس��ف، بی تا، تذک�رة الفقها، 14 جلد، . 5
موسسه آل البیت )ع(، بیروت، لبنان.

حلي، عالمه حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، بیتا، تحریر االحکام . 6
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خمینی،روح اهلل، بی تا، موسوعه امام الخوئی، 33جلد، بی جا.. 7
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خويي، س��ید ابو القاسم موسوي، بي تا، موس�وعه االمام خویي، . 9

32 جلد، بي تا.
س��بزواري، س��ید عبداالعلي )1414(، جامع المقاصد في ش�رح . 10

القواعد، 13 جلد، موسسه آل البیت)ع(، چاپ هشتم، قم.
صدوق، محمدبن عل��ی بابوی )1413ه ق(، من ال یحضره الفقیه، . 11

4جلد، دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
طباطباي��ی، س��ید عل��ی )1418( ریاض المس�ائل ف�ی تحقیق . 12

االحکام بالدالئل، 16جلد، موسسه آل البیت )ع(، بیروت، لبنان.
طباطبايي، س��ید محم��د کاظم بن عبداالعظی��م )1419(، العروه . 13

الوثقي، 5 جلد، دفتر انتش��ارات وابس��ته به جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم.

طوس��ی، محمدبن حسن )1387(، المبسوط فی فقه االمامیه، 8 . 14
جلد، المكتب المرتضويه الحیاءاآلثار العربیه، تهران.

طوسی،محمدبن حسن،1400،النهايه فی مجرد الفقه و الفتاوی،10 . 15
جلد،دار الكتاب العربی، بیروت، لبنان.

طوس��ی، محمدبن حس��ن )1407( الخالف، 6جلد، دفتر انتشارات . 16
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

عاملی، جوادبن محمد حسینی )1419(، مفتاح الکرامه فی شرح . 17
قواعدالعامه،12جلد، دفتر انتش��ارات وابس��ته به جامعه مدرسین 

حوزه علمیه قم.
عامل��ي، زين الدين بن علي ب��ن احمد )1307(، روض الجنان في . 18

شرح ارشاد االذهان، موسسه آل البیت)ع(، قم.
عامل��ي، محمد بن مك��ي )1271(، ذکري الش�یعه ف�ي احکام . 19

الشریعه، 4جلد، موسسه آل البیت الحیاء التراث، قم.
فاضل هندي، محمد بن حسن بن محمد اصفهاني )1416(، کشف . 20

اللث�ام و االبهام عن قواع�د االحکام، 11جلد، دفتر انتش��ارات 
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

کرکي، علي بن حسین عاملي )1414(، جامع المقاصد في شرح . 21
القواعد، 13جلد، موسسه آل البیت)ع(، قم.

مجلس��ی، محمدتق��ی )1414(، لوامع صاحب قران�ی المجتهد . 22
شرح الفقیه، 8جلد، موسسه اسماعیلیان، قم.

مجلس��ي دوم، مول��ي محم��د باق��ر بن مول��ي محمدتق��ي، بي تا، . 23
بحاراالنوار، 110 جلد، دارالكتب االسالمیه، تهران.
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مقص��ودي، غالمرضا )1387(، س�یر تحول معماری مس�اجد و . 24

مصالها از صدر اسالم تا کنون، انتشارات شهیدی.
مهدوی ن��ژاد، محمدج��واد )1381(، »هن��ر اس��المي، در چالش با . 25

مفاهیم معاصر و افق هاي جديد«، مجله هنرهاي زیبا، شماره 12، 
صص 32-23.
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