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تجربه ساخت مصال در معماری معاصر ایران*

چکيده
در معماري معاصر ایران، نمونه های متنوعی از مســاجد مشاهده می شــود و ادبيات موضوع نشان دهندة آن است 
که مســاجد و مصال ها مرکز انتشــار مباحثی دربارة مســائل اجتماعی زمان خود بوده و رابطة مستقيمی با تمامی اقشار 
جامعــه برقرار نموده اند. عملکرد این گونه بناها تنها ترویج شــعائر مذهبی نبوده، بلکه ســایر عوامل مؤّثر در زندگی 
اجتماعی مردم را نيز در بر  گرفته اســت. برخی مصال ها نيز چنين کارکردهایی داشته اند. پرسشی که در این پژوهش 
پس از بررســی مصالهای دوران گذشــته و مقایسه آن ها با مصالهای معاصر مطرح می شــود، این است که  طّراحان 
این گونه فضاهای مذهبی با چه مســائلی روبه رو بوده اند؟ چه ضوابط و مقّرراتی را درطّراحی مورد نظر داشــته اند؟ 
برای پاســخ گویی به پرســش های تحقيق، در ابتدا چيستی مفهوم »مصال« و فلسفة وجودی آن  تبيين و سپس بر اساس 
آن چارچوب نظری پژوهش تدوین گردید. در مرحلة بعد بر اســاس چارچوب نظری ترســيم شده، مصالهای معاصر 
ایران تجزیه و تحليل   شده اند. دستاوردهای حاصل از پژوهش، نشان دهندة آن است که درطّراحی مصالهای معاصر، 
ویژگی هایی هم چون، دسترسی های شهری به مجموعه و ارتباط صحيح ترافيکی با محورّیت رفاه مردمی، به کارگيری 
اصول ســاختاردهنده ای در طرح که ریشه در معماری سّنتی دارند، تجهيزات سرمایشی و گرمایشی مناسب و استفاده 

از مصالح مدرن از موارد مورد نظر  طّراحان بوده است.  

واژگان کليدي: مصال، ضوابط و مقررات، هوّیت ایراني- اسالمي، معماري معاصر ایران.
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* اين مقاله برگرفته از مطالعات طرح پژوهشــی »تبیین کیفیت تحقق هويت اســامی ايرانی در معماری معاصر ايران« اســت که با پشــتیبانی صندوق حمايت از 
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مقّدمه
نماز يکی از واجبات مهم دينی اســت و به همین دلیل در میان 
اّمت اسامی از جايگاه ويژه ای برخوردار است. در دين مبین اسام 
برگزاری نمازهای واجب به جماعت توصیه شــده است؛ از اين رو، 
ســاخت فضاها و بناهايی که در خور نماز جماعت باشــند، بسیار 
واال و ارزش مند تلقی شــده اســت. در اين میان طّراحی و ساخت 
»مصا« از اهمّیت به ســزايی برخوردار است.بینش دينی مبتنی بر 
نگاه اسامی و جهان بینی الهی ايجاب می نمايد که محل برگزاری 
نماز جمعه جايگاه ويژه ای در معماري ايرانیـ  اسامي داشته باشد. 
در اهمّیت موضوع نماز جمعه همین بس که در آية 9 سورة جمعه 
خداوند می فرمايند: » اي کســاني که ايمــان آورده ايد، اگر در روز 
جمعه شما را براي نماز جمعه فراخواندند، به سوي خدا بشتابید و 
کسب و تجارت را رها سازيد.  اين براي شما بهتر است، اگر بدانید«. 
بر اســاس ادبیات تخصصی موضوع، طّراحی و ساخت مصا از دير 
باز جزو خاص ترين موضوعات معماري ايرانی ـ اسامي بوده است. 
از يک سو مبانی نظری موضوع نشان می دهد که طّراحی و ساخت 
مصا در معماری سّنتی اين کشور جنبه ای آيینی داشته است و از 
سوی ديگر عمق راهبردی آن را بايد در سابقة درخشان در گسترة 
تاريخ هنر و معماری اســامی ايران جستجو کرد. اين مقاله ضمن 
ريشه شناســی موضوع، تجربة ساخت مصا را، به عنوان بخشی از 

معماری معاصر ايران، مورد بازخوانی قرار می دهد. 

1. ادبيات موضوع 
1-1. مفهوم واژة مصال

واژة مصا در لغت نامه دهخدا، به عیدگاه ترجمه  شــده و مکان 
برگزاري جشــن و شادماني اســت. در گذشته های نه چندان دور، 
صبح روز عید، اهالي شــهر جامة نیکو می پوشــیدند و بوي خوش 
اســتفاده مي کردند و به دنبال امام جماعت مي رفتند و به صورت 
منظم و اهلل اکبر گويان به محل نماز وارد مي شدند و مراسم عید را 
به جا مي آوردند )سلطان زاده، 1362(. در بیش تر شهرهاي بزرگ، 
رســم بر اين بود که مراسم عید فطر و قربان و حتي نماز باران نیز 
در مصا برپا شــود. اين سّنت تا امروز نیز ادامه دارد. در کشورهای 
ديگر از جمله در شــمال آفريقا مراسم عید قربان در مصا برگزار 
مي شود. اين مصا مکان وســیعي است با ديواري که يک محراب 
در آن قرار دارد. هم چنین در آن، جايگاه مرتفعي براي خطیب در 
نظر گرفته شــده است )مقصودي، 1387: 115( که نشان می دهد 
محراب نقشی فضاساز در معماری اسامی، خاّصه فضاهای مذهبی 

ايران و کشورهای ديگر داشته است.
آندره گدار در تعريفي از »مصا« آن را به معني موضع الصاه يا 
نمازگاه آورد،  که فضايي باز و وســیع است و مردم به جملگي برای 
اقامه نماز عید در آنجا حضور مي يابند؛ از اين روســت که مصا را 
مي تــوان عیدگاه نامید. بنابراين مصــا يعني اجتماع خاص و عام 
در قطعه زمین وســیع و آزادي که محصور يا غیر محصور است و 
بر حســب افزايش يا نقصان وسعت و عدد سکنه شهر، گاهي مورد 
استفاده قرار مي گرفته و گاهي متروك مي شده است )گدار، 1367: 

298(. اين مطالب نشــان دهنده آن اســت که فضاهای باز بیش تر 
برای تجّمع مردم شــهر در شــادی ها، به خصوص اعیاد، استفاده 
می شده است. تفريح و نشاط مردم در چنین روزهايی، هم به علّت 
اعیادی است که دور هم جمع می شوند، و هم به علّت نمازی است 
که در آن روز به پا می دارند. معموالً در اطراف اين مکان، جوی آب 
يا قناتی وجود داشته که بیش تر برای وضو استفاده می شده است. 
عملکرد مصا ها، برگزاري نمازهاي اعیاد مذهبي بوده و با توّجه به 
شرکت گســترده مردم، نسبتاً وسیع بود و احتماالً به همین علّت، 

در خارج  از بافت هاي شهري مکان يابي مي شدند.
1-2. مصالي پیامبر اکرم)ص(

هنگامــي که پیامبر اکرم)ص( در شــهر مدينه اســتقرار يافت، 
نمازهاي يومیه را در مســجد همجوار منزل خود اقامه می فرمود و 
ديگر نمازها در مکاني واقع در جنوب غربي شهر در اماك بنی سلیمه 
برگزار مي شــد که خارج از ديوارهاي شهر و مقابل قبرستان بقیع و 
در منطقه ای در شــمال شرقي بر روي وادي قرار داشت2. در مراسم 
نمازهاي عید فطر و قربان، پیامبر اکرم)ص( و همراهانش عازم محل 
برگزاري نماز مي شدند؛ در حالي که بال نیزه به دست در پیشاپیش 
آنان حرکت مي کرد. هم چنین گفته شده که نماز باران نیز در مصا 
برقرار مي شده است )مقصودي،1387: 114(. اين نمونه نشان دهندة 
آن است که نماز عید و به خصوص مکان برگزاری آن، در دورة ايشان 

از اهمّیت بااليی برخودار بوده است.
طبــق تحلیل ها و مطالعات تطبیقي که در پايگاه اطاع رســاني 
حوزه انجام شــده، می توان نتیجه گرفت که اين مصا بعدها به نام 
مســجد غمامه يا مصا تجديد بنا شــد. مسجد غمامه يا مصا در 
فاصلة پانصد متری مســجد النبی قرار دارد و رسول خدا )ص( در 
آن نماز عید را برگــزار می کرد. اين منطقه را که مناخه می نامند، 
محلّی وســیع بود و در ايّام عادی زائران شــتران خود را در آن جا 
می خواباندند. نام گذاری اين مسجد به »مسجد غمامه« از آن روست 
که زمانی به هنگام نماز و دعای آن حضرت، ابری بر باالی سر رسول 
خدا )ص( و مسلمانان سايه افکند و از اين رو مسجد غمامه نامیده 
شــد. اين مسجد تا اواخر قرن نهم هجری، محل برگزاری نماز عید 
بوده است)URL1(. بنای نخست آن در زمان عمربن عبدالعزيز در 
همان محلّی بود که رســول خدا )ص( نماز عید را برگزار می کرد. 
اين مسجد بارها بازسازی شد و مورد استفادة عامة مسلمانان بوده 
است. طول مسجد 26 متر، عرض آن در حدود 13 متر و مساحت 
کل آن 338 متر بود. اين مسجد اکنون توسعه يافته و به سبکی نو 
ســاخته شده است )تصوير شماره1(. امروز خیاباني که العنبريه در 
حومــه  مدينه را به محل بازار "يعني برالمناخه" متصل مي کند، از 
مکان مذکور مي گذرد. در اين مکان در روزهاي اول شــوال و دهم 
ذي الحجه نماز عیدين برگزار مي شد و نیز در روز دهم ذي الحجه 
دو بره خالدار در مراسم نماز ذبح مي شد. در اين محیط اکنون سه 
مسجد ديگر با نام های مسجد امام علی)ع(، مسجد ابوبکر و مسجد 
عمر وجود دارد که گويا جديداالحداث هســتند. جديدتر از آن ها 
نیز مسجد عثمان است که در فاصله ای میان اين مساجد و مسجد 

بال ساخته شده است.
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URL2 :تصویر شماره1: مصالي تجدید بنا شده غمامه، مأخذ

2. مصال در ایران
2-1. مجموعه  مصالي هرات

از مجموعه مصای هرات فقط قسمت ناچیزي باقي مانده است. 
اين عمارت در ســال 1885م. به دستور عبدالرحمن خان به واسطه 
اصرار انگلیســي ها ويران شــد. در حال حاضر در مجموعه مصاي 
هرات از مسجد جامع و مدرسة معروف گوهرشاد، آرامگاهي گنبددار 
و دو مناره به جاي مانده اســت )تصوير شــماره 3(. اين مجموعه در 
امتداد شاه راهي به نام خیابان مصا که از گوشة شمال شرقي حصار 
شهر، به سمت شــمال تا دامنة تپة مشرف به آن امتداد دارد، واقع 
شــده بود. در گذشته ناحیة شمال غربي آن، خیابان عیدگاه نامیده 
می شد که مردم در اعیاد بزرگ مذهبي براي اداي نماز در هواي آزاد 
در آن جا جمع مي شدند)تصوير شماره 2(. در عهد تیموريان، عیدگاه 
به صورت قبرستان مهمي در آمد که در آن چند بناها و زيارتگاه هايي 
ـ که مورد تکريم مردم بودـ به وجود آمد. در زماني نامعلوم، محدودة 
عیدگاه به سمت جنوب انتقال يافت و قسمت جنوبی عیدگاه نامیده 
شــد. اصطاح عربي عیدگاه، »مصا« اســت که سرانجام به يکي از 
بناهاي آن ناحیه اطاق گرديــد. در توصیف اين مجموعه می توان 
گفت، رود جوي انجیل از شمال مجموعة گوهرشاد عبور می کند که 
ناگهان به سوي غرب جاري مي شــود. بر روي اين رود پلی احداث 
شــده بود که در منابع تاريخي آن را غالبــاً پل انجیل نامیده اند. در 
ســمت شمال مسجد گوهرشاد، مدرســه با دو مناره طرفین جبهة 
شرقي آن قرار داشت. آرامگاه گنبدداری در داخل گوشة شمال غربي 
اين بنا، احداث گرديده بود )بارتولد، 1372: 92(. بارتولد مي نويسد: 
»مصاي هرات در شــمال غربي شهر واقع و معروف به مصا )محل 
نمازگزاردن( بود و به طورکلي در حوال شهرهاي بزرگ، محلّي را که 
مسلمین براي برگزارکردن دو عید بزرگ، يعني عیدفطر و عید قربان 

در دهم ذي الحجه، جمع مي شوند مصا مي گفتند« )پیشین: 92(.
2-2. مصالی یزد 

در شهرستان يزد دو بنای معروف وجود دارد: يکی از آن دو به نام 
مصای عتیق اســت که در قرن نهم از محلّه های خارج شــهر يزد 
محسوب می شــد و مؤلف تاريخ يزد، از آن به عنوان ظاهر شهر ياد 
مي کند. اين محلّه بر اثر ســیل عظیمي که در سال860 ه.ق. اتفاق 
افتاد، صدمات بســیار ديد و عمارتي که در آن جا بود، خراب شــد 
)مقصودي، 1387: 115( )تصوير شــماره 4(. در آن سیل، مسجدی 

که در اين مصا ساخته شده بود و نیز بازار آن به تلّی از خاك تبديل 
شد. بنای مســجد اين مصا بسیار وسیع بود و در کنار آن مناره ای 
به منظور راهنمايی مســافران ساخته بودند. در اين محل امیر معین 
الدين اشــرف، شبستانی دراز ســاخت و آب نزسوباد را به اين محل 
آورد. )سوباد، کوچه های سرپوشــیده؛ منظور جريان آبی است که 
برای استفاده نمازگزاران در مصای يزد انتقال داده شده است.( هنوز 
هم بعضي مردم، آن ناحیه را به علّت دروازه اي که از حصار شــهر به 
ســوي مصا باز مي شد، به نام دروازه مصا مي شناسند و گودال آن 
منطقــه را گودال مصا و حوضي را که در آن جا بود، حوض مصای 
عتیق مي خوانند. مصايی که اکنون در شــهر يزد و نزديک میدان 
امیر چخماق قرار دارد، به مدرســة مصا معروف شده است. مصا، 
محدودة وسیع و ذوزنقه اي شکلی حدود 75×70 ذراع و طبق نقشة 
عبدالغفور طاهري در تذکرة جالي، مرکب از مســجد و مدرسه در 

دو طبقه بوده است. 
حجره های مدرســه در طبقات باال و پايین قــرار دارد. از آن جا 
که طبقة  پايین طبق رســوم شــهر يزد براي رســیدن به آب قنات 
خاك برداري و در آن باغچه ايجاد شــده اســت، درگودي قرار دارد. 

اطراف حجره های مدرسان و محراب را باغچه ساخته اند.

 تصویر شماره2: محل عیدگاه در شهر هرات، 
مأخذ: دونالدویلبروکلمبک، 1374: 937

 تصویرشماره3: مجموعه مصّلي هرات، 
مأخذ: دونالدویلبروکلمبک، 1374: 966
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 تصویرشماره4: پالن و پرسپکتیوي از مصّلي یزد، 
مأخذ: مقصودی، 1387

2-3. مصالي نایین
در دل کوير، در جنوب غربی اين شــهر تاريخي و با فاصلة کمی 
از يکديگر دو مصا وجود داشته است؛ يکي مصای قديمي به  نام 
مصــای عتیق و ديگري مصای جديد. مصاي عتیق )قديمي( به 
مرور زمان به صورت مخروبه درآمده اســت و فقط يک يا دو صفه 
و گنبــدی آجري از آن باقي مانده اســت )صارمی نائینی، 1383: 
198(. ولی مصای جديد )بزرگ( در غرب مصای عتیق با فاصلة 
کمي در حدود 200 سال قبل بنا گرديد. اين مصا که يک سمت 
آن مقبرة شــیخ االسام اســت، با ديواري دور تادور آن در زمینی 
حدود 18 جريب احاطه شده است )18 جريب = 29 / 7هکتار(. در 
طرف مقبره، فضايي سبز با درختان سر به فلک کشیده وجود دارد 
که به نمازگزاران آرامــش روحي مي دهد. مصا به صورت قلعه ای 
مســتحکم با ديوارهايي از آجر و به ارتفاع 6 متر ساخته شده و در 
چهار طرف آن چهار برج قرار دارد )تصوير شــماره 6(. وســط باغ، 
بقعه اي هشــت ضلعي ساخته شــده بود که سال ها محل برگزاري 

نماز و عبادت گروهي از عرفا بود)تصوير شماره 5(.
داخل محّوطة مصا، باغچه اي از درختان کاج و پسته و انار قرار 
دارد. آب مصرفي اين باغ از چاهي که در مصا حفر کرده اند، تأمین 
مي شود )پیشین: 199(. نماي ديوار از سمت داخل به صورت غام 
گردشی اســت وآجرها به صورت خفته راســته تزيین شده است. 
بــاالی ديوار، روی تاق نماهــا، راه باريکی با ديــوار کوتاه آجری و 
مشّبک ساخته اند که هنگام هجوم بیگانگان برای محافظت از اين 
مقبره و کســانی که در آن پناه گرفته بودند به کار می رفته است. 
سردر دو طبقة مصا که ورودي آن نیز هست، روی هشتی زيبايی 
قرار دارد که اين ورودی در جهت شرق جغرافیايي واقع شده است 
)تصوير شــماره 7(. در طبقة دوم اين سردر، سه اتاق ساخته شده 

کــه از اين اتاق ها مي توان تقريباً بیش تر فضاي  شــهر و اطراف را 
نظاره کرد. به فاصلة کمی از هشــتی و در فضای باغ، سنگ مرمر 
نفیسی بر مزار سید علی بن احمد نوربخشی به تاريخ 953 هجری 

مشاهده می شود.
در سمت غرب مصا، آب انبار بزرگي به قدمت 160 سال، شامل 
سه بادگیر به سبک بادگیرهاي يزد، وجود دارد. اين آب انبار دو راه 
پله مجزا دارد؛ يکي از درون فضاهای جانبی آب انبار برای استفادة 
افراد خاص و ديگری خارج از بناي آب انبار برای استفاده عموم، از 

طريق پاشیرهايي که در آنجا تعبیه شده است.

 تصویر شماره 5: بقعة هشت گوش واقع در مصالی نایین، 
URL3 :مأخذ

تصویر شماره 6: بادگیر آب انبار، مأخذ: آرشیو کتابخانه ملی
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URL3 :تصویر شماره 7: هشتی، وروی مصالی نایین، مأخذ

2-4. مصالی مشهد
بناي مصا در فاصله يک کیلومتري شــرق پنج راه، پايین خیابان 
واقع شــده اســت که دارای يک ايوان بلند و دو رواق در طرفین آن 
است. پوشــش ايوان و دو رواق گنبدي، آجر است )تصوير شماره 8(. 
از اين بنا در مراســم مخصوص مثل عید قربان و عید فطر يا دعاهاي 
دسته جمعي استفاده مي شد. دو نوار کتیبه بر اطراف میدان با کاشي 
معرق به تاريخ 1087 ه.ق. موجود اســت و نام کاتب آن در اين جمله 
آمده است: راجیاً الي اهلل محمد حسین عنايت اهلل. تزيین های اين بنا، 
کاشــي کاري معّرق بر نماي ايوان و گچ بــري و مقرنس کاري در بدنة 
داخلي ايوان است. داخل محراب آن نیز کتیبه اي به تاريخ 1086ه.ق. 
نصب شــده که نام معمار آن حاجي شــجاع اصفهاني اســت. از اين 
بنا فعًا به عنوان کارگاه کاشــي پزي و کاشي سازي استفاده مي شود 
)مقصودی، 1386: 118(. اين مصا از قديمی ترين مصا های شــمال 

شرق فات ايران است.

URL4 :تصویر شماره 8: نقشه و نماي شمالي مصالی مشهد، مأخذ

2-5. مصالی اصفهان
در قــرون اولّیة پس از ظهور اســام، همان گونه که هر محلّه اي 
گورســتاني مخصوص به خود داشت، به همان کیفّیت نیز مصا نیز 
داشت؛ از آن جمله: مصلّي بیدآباد )به نام قبله دعا(، مصای خواجو 
)حدود امام زاده باقر(، مصای طوقچي )جنب منار باغ قوشــخانه(، 
مصای لنبان )حدود شــاه زاده ابراهیم(، و مسجد مصا )در اراضي 

تخت فوالد(. 
طبق اطاعات موجود در شهر اصفهان تا اوايل قرن حاضر، عاوه 
بر 5 مصای باال که نام برده شــد، يک مصای ديگر در تخت فوالد 
وجــود داشــت)صفوی،1370: 33(. مصای لســان االرض يکي از 
مصا هاي بســیار قديمی شــهر اصفهان است که قدمت آن به دورة 
ديالمه مي رســد. در دورة صفوي نیز کنــار خیابان موجود مصا بنا 
شده بود)تصوير شــماره 9(. مسجد مصا از حیث وسعت و اهمّیت 
اراضي در افــکار عمومي اصفهاني ها، از جهاتي بر ســاير مصاهاي 
جهان برتري داشته اســت. به طوري که نقل مي شود، از زمان قبل 
از اســام و نیز در زمان فتوحات صدر اســام و سفر احتمالي امام 
حســین )ع( به اصفهان، اين محل مورد توّجه و احترام مســلمانان 
قرار گرفت و آن را مکاني مقدس و محترم مي شمرد ند و در سالیان 
متمادي برای عبادت و راز و نیاز به درگاه خداوند متعال و برگزاري 
نماز عیدين، نماز استســقاء، مراســم عرفه و دعــاي کمیل در آنجا 
جمع مي شــدند. در دوران مبارزات ســال هاي 1356 و 1357 نیز، 
مســجد مصا به محل تجمع انقابیــون و تظاهرکنندگان و محل 
برگزاري نمازهاي جمعه تبديل شد. در گرداگرد اين مسجد، ديواري 
کشیده بودند که صحن آن از ديگر اراضي مجزا باشد. در طول قرون 
متمادي، اين حصار احتیاج به تعمیراتي پیدا کرد که توســط مردم 
خّیر و نیکوکار و مؤمنان و با هدايت و راهنمايي علماي منطقه انجام 

شده است.
مصــای صفوي در مجاور خیابــان 250 را محمد مهدي، مورخ 
کتاب نصف جهان في تعريف اصفهان، چنین تشــريح کرده اســت: 
»طرف مغرب تخت فوالد، مســجد مصاســت که طرف جنوب آن 
محلّي ســاخته که امام و مأمومین در آنجا ايستاده و باقي مأمومین 
در هوا و زير آسمان مي ايســتند و ديواري دور آنجا مربع مستطیل 
کشــیده اند که حّد مسجد اســت و چنان داخل آن وسیع است که 
اکثــر مردمان شــهر در آن مي گنجند« )االصفهانــی، 1368: 47(. 
جابري انصاري مســاحت اين مصــا را 20 جريب )20 جريب=8.1 
هکتار( ذکر کرده که البته بزرگ تر از اين مقدار است. مصای صفوي 
با مســاحتي به ابعاد 260×280 متر به ســمت قبلــه قرار گرفته و 
دورتادور آن محصور گشــته است. داخل مصا و تقريباً در وسط آن 
بنايي است شبستان مانند از آثار دوران صفوي و در قسمت جنوبي 
مصا نیز بناي قديمي ديگري اســت که در دورة قاجار تعمیر شده 
اســت. هم چنین انباري در جانب جنوب غربي اين مصا قرار دارد 

)انصاری، 1322: 312(. 
طبق مطالعات انجام شده )قريشی،1384(، عناصر اصلي مصای 
صفــوي عبارت بوده انــد از: ايوان مرتفع رو به قبله )تصوير شــماره 
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10(، ديوار حاشیة مسجد، آب انبار و چند ساختمان کوچک براي 
گوشــه گیری. خانقــاه در دوران معاصر و بــا از بین رفتن عملکرد 
مصا ها، متأسفانه تخريب شد و استفاده هاي جايگزين از آن ها مورد 
توّجه قرار گرفت. بخشــي از مصای لسان االرض براي تکیة  شهدا، 
در نظر گرفته شد و مصاي طوقچي احتماالً براي ايجاد دبیرستان 
هاتف يا کشتارگاه سابق مورد استفاده قرارگرفت و باالخره مسجد 
مصــای صفوي تخريب و با نام مجموعــة فرهنگي- مذهبي امام 
خمیني)ره( و مصاي بزرگ اصفهان، مجموعه وســیع ساختماني 
ايجاد شــد که در دســت تکمیل اســت و اصوالً هیچ شباهتي به 

مصاهاي تاريخي ندارد.

تصویر شماره 9: بناي تخریب شده، ضلع شمال غربي مصالي لسان 
االرض، مأخذ: قریشی، 1384: 66

تصویر شماره 10:  مسجد مصال، ایوان مرکزي، مأخذ: قریشی، 1384: 67

بررسي مصا هاي تاريخي ايران نشان مي دهد که شکل ظاهري 
مصا هاي قديم عموماً به سه دسته تقسیم مي شد:

1- فضاهاي باز غیر محصور در بیرون شهر يا نقاط وسیع داخل آن،
2- فضاهاي محصور )با ديوار و ...( با ايواني در سمت قبله و ساير 

جهات مانند مدرسه مصا در يزد و .... 
3- فضاهاي بازمحصور يا غیرمحصور، با کوشکي در سمت قبله 
که محل ايراد خطبه بود که جهت قبله را نیز تعیین می کرد؛ مانند 
مصــای طرق در مشــهد که بناي هارونیه به عنوان کوشــک آن 

محسوب مي شد.
در بعضي از شهرهاي کشــورمان نیز از تپه مصا هايي ياد شده 
اســت که معموالً با گورســتان شــهر همجوار بوده اند؛ مانند تپه 
مصای زرند و تپه مصای کرمان که در محل میدان شتافیه فعلي 

و کنار گورســتان، پیش از مســجد جامع، قرار داشته است. اغلب 
مصا ها، دارای فضاهايي ســبز و خرم همراه بــا جوي آب بودند؛ 

حافظ درباره مصای شیراز چنین مي فرمايد:

»بده ساقي مي  باقي که در جّنت نخواهي يافت
کنار آب رکن آباد و گل گشت مصا را«

بررســی ها نشــان می دهد که موقعّیت  مصاها در شــهرهاي 
گوناگون متفاوت بوده اســت؛ به عنوان مثال مصای مشهد، زمین 
محصور شــده اي اســت که تقريباً در يک کیلومتري دروازه پايین 
خیابان واقع شــده اســت، اما مصای طرق، جزئي از دشتی است 
که در چند کیلومتري جنوب غربي مشــهد قرار دارد. مصای يزد 
در ابتداي دروازه شــهر است که البته مخروب شده و مصای ديگر 
درست در مرکز شــهر )میدان امیر چخماق( قرار دارد و امروزه به 
مدرسهـ  مصای يزد معروف است. مصای همدان در تپه اي عريان 
در جنوب شهرستان همدان، مصای اصفهان در خارج از شهر و در 
نزديکــي دروازه طوقچي و مصای تهران در مرکز تهران، يعني در 
اراضی عباس آباد تهران واقع شده است. می توان نتیجه گرفت که 
برای بنای مصا به صورت مجزا ســاخت و سازی انجام نمی گرفت. 
اين فضاها به علت نداشــتن امکانات و در حاشــیه قرار گرفتن، به 
ندرت اســتفاده می شد و پس از مّدتي متروك شده اند و در رديف 

بناهاي مهم تاريخي قرار نگرفته اند.

3. مروري بر پ ژوهش هاي قبلي
غامرضــا مقصودي )1387( در کتاب ســیر تحــول معماري 
مســاجد و مصاها به موضوع مصا از صدر اسام تاکنون پرداخته 
و اين موضوع را، با بررســي اولین نماز جمعه پیامبر و تأثیر بناهاي 
ايراني قبل از اســام بر مساجد و در نهايت با مروري بر مصاهای 
گذشته و  مصاهای معاصر به پايان رسانده است. مطالعات صورت 
گرفته نشان می دهد که اوالً فضاهای مورد استفاده به عنوان مصا 
هیچ گاه همانند مســاجد، از معماری سنگین و حجیمی برخوردار 
نبوده است. ثانیاً نمی توان تغییر و تحول عمده و مهمی را در طرح 
مصا ها، همانند تحّوالتی که در طرح مســاجد اتفاق افتاده است، 
منظورکرد. حکمت معماری اسامی به معنای کامل خود مستلزم 
تعامل میان تمامی بخش های يک اثر معماری است )مهدوی نژاد، 
1383: 58(، موضوعی که عده ای آن را با عنوان رمز »وحدت« در 
هنر اســامی معرفی کرده اند )مهدوی نژاد، 1381: 30(. مطالعات 
صورت گرفته توســط مهدوی نژاد نشان می دهد که چالش موضوع 
هويّت و تاقی آن با فناوری های نوين و پیشــرفته و قابل رقابت با 
معماری کشورهای توسعه يافته، در معماری معاصر ايران از اهمّیت 
به سزايی برخوردار است )مهدوی نژاد و ناگهانی، 1390: 21-34(. 
مهدوي نــژاد و همکاران در پژوهشــی با عنــوان اصول طراحی و 
ساخت مصلی مبتنی بر فرهنگ اسامی در معماری معاصر ايران، 
بخش های مختلف موضوع را از منظر انديشــه های اسامی ايرانی 
مورد تحلیل و بررســی قرار داده اند )مهدوی نژاد و ديگران، 1391: 
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37-47(. آن ها بــا نگاهي متفاوت با روندي فقهي و اســامي به 
موضوع مصا پرداخته  اســت، مقوله اي که کم تر کســي از منظر 

اجتهاد معماري به آن دّقت نموده است. 

4. روش تحقيق و ساز و کار استنتاج
در بررسي متون فقهي در باب موضوع طّراحی مصا، چهار اصل 
مهم شناسايی شد. بر اساس ادبیات تخصصی موضوع، اين معیارها 
بــرای آن که بتواننــد در طّراحی مصا های معاصــر به کار گرفته 

شوند، بايد به چند سؤال مهم و اصلی پاسخ دهند: 
1- آيا ضرورت داشــته که مصا در فضاي خارج شهر و در صحرا 

ساخته شود؟  
2- آيا لزومی به ســاخت و ساز به معناي وسیع و پرهزينه وجود 

داشته يا اين که بايد به مصا نگاهي مفهومي داشت؟ 
3- اين فضا لزوماً بايد سرپوشیده باشد؟ برگزاري نماز در فضاي 
رو بــاز چه جنبه هاي مثبت و منفي را در پي دارد؟ آيا الزم اســت 
در مقابل نمازگزاران حائلي وجود داشته باشد؟ در صورتی که نماز 
در فضايي باز برپا شــود، لزومي به بســته بــودن فضاي روبه روي 

نمازگزاران هست يا خیر؟
پاسخ به اين پرسش ها در حوزة نظری صورت می گیرد، اما مسأله 
اصلی در حوزة عمل و طّراحی معماری اســت. در حقیقت هدف از 
اين تحقیق،  بازشناســي و تجزيه و تحلیل تجارب ساخت مصا در 
ســال هاي پس از پیروزي انقاب اســامي، با هدف دست يابي به 
نقاط ضعف و نقاط قوت آن اســت. اين مقاله مي کوشــد با تحلیل 
تجربه هاي گذشــته، راهبردهــا و راه کارهــاي الزم را براي بهبود 
ســاخت مصا در آينده کشور پیشــنهاد دهد. بررسي چالش هاي 
بیان شــده و بررسي تأثیر اين اصول بر ساخت مصا هاي جديد تا 
رســیدن به راه کارهاي الزم از اهداف اين مقاله است. در پژوه هايی 
اينچنین که بر مبنای نقد معماری استوارند، شالوده نقد بايست بر 
اساس نمونه های موردی تنظیم شود. )مهدوی نژاد، 1384: 70( از 

اين رو مهم ترين پرسش های اين پژوهش عبارتند از:
1- تجربه ســاخت مصا در کشــور بــا چــه موفقّیت ها و چه 

ناکامی هايی همراه بوده است؟ 
2- چه راهبردها و راه کارهايي را مي توان براي بهبود تجربة ساخت 

مصا در کشور پیشنهاد نمود؟
در اين تحقیــق از روش موردپژوهي با اســتفاده از راه کارهاي 
ترکیبي)گروت و وانگ،  1388: 370-341( اســتفاده شده است. 
روش جمــع آوري اطاعات کتابخانه اي و اســتفاده از تکنیک هاي 
برداشــت میداني اســت. نمونه هاي مورد نیاز براي انجام مطالعه 
شــامل تمام شماری مصاهايی اســت در سال هاي پس از پیروزي 
انقاب اسامي طّراحي و ساخته شــده اند. اين نمونه ها به صورت 
تصادفي از میان مصا هاي معاصری که يا در حال ســاخت بوده يا 
در مراحل پايانی اجرا هستند، انتخاب شده اند. تقريباً تمامی آن ها 
در شــهرهای بزرگ و مذهبی قرار دارند و خاستگاه مناسبی برای 
ساخت آن ها در شهر از لحاظ مذهبی و اجتماعی وجود دارد. چهار 
مصای تهران،  اصفهان،  کاشــان و شــوش به عنوان نمونه موردي 

انتخاب شــده اند که با توّجه به تعداد اندك نمونه هاي ساخته شده 
از پايايي مناسبي برخوردارند.

4-1. معیارهای تحلیل مصال های معاصر 
مصا ها از نظر ارتباط با شهر، بر اساس الگوهای متنوعی طّراحی 
می شوند که اين الگوها به شیوه های مختلفی خودنمايی می کنند. 
1- بر اساس مطالعات صورت گرفته، چهارحالت را می توان برای 

»ارتباط با شهر« پیش بینی نمود که به ترتیب عبارتند از:
الف- در قلب شهر: قرارگیری مصا در قلب و مرکز شهر،

ب- در حاشیه شهر: قرارگیری مصا در حاشیه و يا نقطه ای در 
اطراف شهر،

پ- در مکانی مفّرح: قرارگیری مصا در مکانی مفّرح و برخوردار 
از جاذبه های طبیعی،

ت- در مکانی بی امکانات: قرارگیری مصا در مکانی فاقد امکانات 
يا تأسیسات زير بنايی.

2- »اصول ساختاردهنده طرح« می تواند بسته به نوع شکل گیری 
طرح در چهار گروه مهم تقسیم شود:

الف- مدرن، 
ب- نومدرن، 

پ- سّنتی،
ت- ساختارزدا يا فرامدرن.

3- »مصالح ساختمانی« نیز بر اساس اقلیم يا بومی بودن مصالح 
در منطقه، به چهار دسته يا گروه تقسیم می شوند:

الف- آجر و ســنگ: در ساخت بنا و نمای مصا از آجر و سنگ 
استفاده شده است،

ب-  بتــن: مصالح اصلی و مصرفی در ســاخت بنا و نمای مصا 
بتن است،

پ- فوالد و شیشه: در ساخت بنا و نمای مصا از فوالد و شیشه 
استفاده شده است،

ت- آلومینیوم و کامپوزيت: مصالح اصلی و مصرفی در ساخت بنا 
و نمای مصا، آلومینیوم و کامپوزيت است.

4- »سیســتم های ساختمانی« استفاده شــده در اين فضاها به 
لحاظ سازه ای،  تأسیساتی و نورپردازی نشان دهندة پیشرفت صنعت 

در آن شهرهاست. اين سیستم ها به چهار دسته تقسیم می شوند:
الف- تیر و ستون :استفاده از سیستم  سازه ای تیر و ستون، 

ب- تیرچه بلوك: استفاده از سیستم  سازه ای سقف تیرچه بلوك،
پ-  بتنی: استفاده از سیستم  سازه ای کامًا بتنی،

ت- فوالد يکپارچه: استفاده از سیستم  سازه ای يکپارچه فوالدی.
5- »تجهیــزات ســرمايش و گرمايش« در شــهرها با توّجه به 
چگونگی درخواســت مردم برای اســتفاده از اين فضاها )مستمر و 

منقطع( به چهار گروه زير تقسیم می شوند:
الف- مدرن: استفاده از تجهیزات سرمايش وگرمايش مدرن، 

ب- ســاده: اســتفاده از تجهیزات ســرمايش وگرمايش ساده و 
سّنتی،

پ- تلفیقی: اســتفاده از تجهیزات سرمايش و گرمايش تلفیقی 
از ساده و مدرن،
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ت- دوست دار محیط زيســت: استفاده از تجهیزات سرمايش و 
گرمايش دوست دار محیط زيست با حداقل مصرف انرژی. 

6- »نورپــردازی« اين گونه فضاها در گذشــته به شــیوه های 
طبیعی انجام می شــد، ولــی در دوران معاصر بــه چهار گروه زير 

تقسیم می شوند.
الف- نور روز: نورپردازی از طريق نور روز،

ب- مصنوعی: نورپردازی از طريق نور مصنوعی،
پ- ترکیبی: نورپردازی از طريق ترکیب نور طبیعی و مصنوعی،

ت- انتخابــی: نورپردازی از طريق نور هــای انتخابی و مورد نیاز 
فرد نمازگزار. 

7- دسترســی های الزم بــرای ورود افراد به مصــا از اهمّیت 
به سزايی برخوردار است. »دسترسی ها« با در نظر داشتن چگونگی 
تحت پوشــش داشــتن فضاهای مختلف شــهر، به چهار محدوده 

تقسیم می شوند:
الف- محلّی: دسترسی های محلی تنها محل عبور نمازگزاران در 

محدوده است،
ب- اصلی شــهر: ورود به محدوده مصــا فقط از طريق عبور از 

دسترسی های اصلی شهر امکان پذير است،
پ- منطقه ای: نمازگزارن از طريق دسترســی های منطقه ای به 

محدوده مصا وارد می شوند،
ت- ناحیــه ای: نمازگزارن از طريق دسترســی های ناحیه ای به 

محدوده مصا وارد می شوند.
8- در طّراحــی مصا و فضاهای مذهبــی از نظر میزان توّجه و 
اهمّیت دادن به الگوهای طّراحی متعلّق و موجود در هر شهر، چهار 

گروه »الگوی طراحی« را می توان معرفی نمود:
الف- الگوهای سّنتی، 

ب- متضاد با الگوهای سّنتی شهر و منطقه،
پ- ناهماهنگ با محیط پیرامون،

ت- يادمانی و مونومانتال.
از نکات مهم در جهت گیری ايده های طّراح می توان به مکان يابی 
مصا در شــهر و توّجه به مسیرهای دسترسی افراد به اين محل  ها 
اشاره کرد. نکتة ديگر ديدگاه طّراح )سّنتی،  مدرن و بدون ساختار( 
برای آغاز طّراحی مصا است که بايد در نظر گرفته شود. در ادامه 

چگونگی انتخاب اســتراتژی از قبیل اقلیمی، بومی و ... و هم چنین 
نوع مصالح استفاده شده اهمّیت می يابد که موجب نمود گونه های 
مختلفی از طرح ها می شــود. سیستم های ساختمانی استفاده شده 
در اين فضاها از نظر ســازه ای،  تأسیساتی و نورپردازی نشان دهندة 

پیشرفت صنعت در آن شهرهاست. 

5. تجزیه و تحليل نمونه هاي موردي
در بررســی و تحلیل نمونه ها ده مورد مصا انتخاب شــد. اين 
نمونه ها از میان مصا های ساخته شده يا در حال طّراحی و ساخت 
در سال های پس از پیروزی انقاب اسامی، به تصادف انتخاب شده 
و مورد تجزيه و تحلیل قــرار گرفته اند. با توّجه به محدوديّت های 
موجــود در اين مقاله، در اين بخش 4 نمونه از آن هاکه 2 مورد در 
حال ســاخت و2 مورد در مراحل اولّیة ساخت هستند، به اختصار 

ارائه می گردد.
5-1. مصالی تهران

مصای تهران تقريباً در مرکز شهر و در اراضی عباس آباد ساخته 
شده است. اين طرح توسط آقای مؤيّد عهد طّراحی شد  و به وسیله 
معماران و متخصصان ايرانی در حال اجراســت. اجرای آن از سال 
1374 آغاز گرديده اســت. مجموعه مصا فقط به عنوان نمازخانه 
مطرح نبوده، بلکه به صورت مجتمع بزرگ اســامی با کاربری های 
گوناگون طرح ريزی شده اســت. از آن جمله می توان به تاالرهای 
متعــّدد برای برگزاری گردهمايی های داخلــی و بین المللی، موزة 
انقاب اسامی، آمفی تئاتر، مرکز مطالعات و تحقیقات بین المللی 
اسامی، پژوهشکده های معماری اسامی و نمايشگاه آثار اسامی 
اشــاره کرد. چنین مکاني براي برگزاري مراســم عباديـ  سیاسي 
نماز جمعه و بزرگداشــت »ايام اهلل« به صــورت مجتمعي بزرگ، 
شــامل فضاها و بناهايي است که ضمن در برگیري جمعیت عظیم 
میلیونــي نمازگزاران، امکان انجام امور فرهنگي، تبلیغي و تعلیمي 
در بهترين شــکل ممکن در آن فراهم است. اهّم فضاها و امکانات 

اين مجتمع عظیم به شرح زير است:

جدول شماره 1: نمونه جدول پرسشنامه و الگوی تحلیل مصال

معیارهای 
ارزیابی

ارتباط با شهر
اصول 

ساختاردهنده 
طرح

مصالح 
ساختمانی

سیستم های 
ساختمانی

تجهیزات سرمایش و 
گرمایش

الگوی طراحیدسترسی هانورپردازی

الگوهای سّنتیمحلّینور روزمدرنتیرو ستونآجرسنگمدرندر قلب شهرالف

متضاداصلی شهرمصنوعیسادهتیرچه بلوكبتننومدرندر حاشیه شهرب

سّنتیدر مکانی مفرحپ
فوالد و 
شیشه

منطقه ایترکیبیتلفیقیبتنی
ناهماهنگ با 
محیط پیرامون

ت
در مکانی 
بی امکانات

ساختارزدايی / 
فرامدرن

آلومینیوم و 
کامپوزيت

ناحیه ایانتخابیدوست دار محیط زيستفوالد يکپارچه
يادمانی و 
مونومانتال
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1- بناي اصلي يا مسجد جامع: محل بزرگي شامل صحن هاي باز و 
مشجر و با پوشش هاي متغّیر مناسب فصل، شبستان  هاي سرپوشیده 
يکپارچه با قابلّیت انعطاف و تأسیســات کافــي از جهت نور، صدا، 

حرارت  و برودت و امکان تجمع و تفرق سريع و آسان،
2- تأسیسات خدماتي: شامل فضاهايی از قبیل پارکینگ، ترمینال، 

بازارچه، وضوخانه، حمام، مراکز ايمني و نظاير آن ها،
3- ابنیــه فرهنگي: ســالن هاي برگــزاري ســمینار، کتابخانه و 
قرائت خانه، نمايشگاه موقت و دائم، مدرسه علوم ديني، چاپخانه و...،

4- تأسیسات اداري: ابنیة مربوط به تشکیات برگزارکنندة نماز، 
محل اسکان مهمانان داخلي و خارجي، بانک، پست، تلفن و ...،

5- فضاهاي آزاد و سبز)تفريحي(:  شامل فضاهاي سبز و مشجر 
و گل کاري، اســتراحت گاه موقت و تجمــع خانوادگي، محل بازي 

بچه ها و ....،
6- فضاهاي رشد و توسعة آني.

مصای امام پنج ورودی عمده دارد. در هر يک از آن ها، دوگلدسته 
با رعايت تناسب ساخته می شود. مرتفع ترين آن ها که از بزرگ ترين 
گلدسته های جهان به شــمار می روند، مربوط به دوگلدسته مسجد 
جامع با ارتفاع ســازه ای136متر اســت، که 110 متــر آن بر فراز 
ســاختمان ها قابــل رؤيت اســت. گنبد بزرگ مســجد جامع، 57 
متــر ارتفاع و 57 متر قطر دارد که قطــر دهانه آن در کف،90 متر 
اســت. صحن مرکزی آن نیز در ابعاد 230 در 230 متر است. ديگر 
صحن های مصا در اندازه ها ی مختلف در حال ساخت است. مساحت 
مصا در مرحله نخست 672 هزار متر مربع بود که امکان توسعة آن 
در مرحلة آينده نیز پیش بینی شده است. حدود 450 هزار متر مربع 
بنای مســقف در مصا احداث می شود که به همراه صحن های آن، 

ظرفیت پذيرش يک میلیون نفر نمازگزار را دارد. 

URL5 :تصویر شماره 11: مصالی تهران در حال ساخت، 1389، مأخذ

مصای تهران به علّت قرارگیری در مرکز شــهر از مســیرهای 
دسترسی بســیار خوبی برخوردار اســت. اين مجموعه فرهنگی- 
مذهبی به گونه ای طّراحی شده که فضاهای الزم را برای اجتماعات 
عظیــم مردمی در غیــر از روزهای عید و جمعه در مراســم های 
مختلف در اختیار مســئوالن مربوطه قــرار می دهد. فضاهای اين 
مجموعه طوری طّراحی شــده که در شــرايط جوی مختلف بتوان 
حداکثر اســتفاده را از مجموعه نمــود. دانه بندی اين مجموعه به 
صورتی است که اصلی ترين و عمده ترين فضاها در اختیار فضاهای 
مذهبی قرار گرفته است؛ هر چند از فضاهای باز مجموعه نیز عاوه 
بر نماز برای  ديگر مراسم نیز استفاده می شود )تصوير شماره 12(.

تصویر شماره 12: تحلیل پالن مصالی تهران، مأخذ: آرشیو مصالی تهران

5-2. مصالي اصفهان 
امروزه مصای قديمي اصفهان يا مسجد مصاي صفوي، تخريب 
شده و مجموعه وسیع ساختماني با نام مجموعة فرهنگي ـ مذهبي 
امام خمیني)ره( و مصاي بزرگ اصفهان، ايجاد شــده و در دســت 
تکمیل است که هیچ شباهتي به مصا هاي تاريخي ندارد. بر اساس 
مدارك موجود، عناصر اين مجموعه  عبارتند از: صحن مصا، مقصوره، 
ورزشگاه، موزه، بانک، کتابخانه، تیمچة آثار هنری، مجموعه ورزشی، 
مهمان ســرا، آمفي تئاتر، واحد اداري، سالن هاي چند منظوره، بازار، 

رواق ها، منارها، هشتي ها و ورودي هاي شش گانه.
مجموعه عملکردهــا در زمیني به مســاحت 70 هزار متر مربع 
جانمايي شــده است. ارتفاع عمومي بدنه ساختماِن مجموعه، حدود 
13متر، ارتفاع ســقف حیاط میاني حدود 33 متر و ارتفاع مناره ها 
60 و102 متر طّراحي و اجرا شــده اســت. معماري مصای جديد، 
آمیزه اي از اَشکال و حجم هايي بي هويّت است که اقتباس نامناسبی 
از معماري تاريخي اصفهان اســت که البتــه نمي توان آن را مبتني 

جدول شماره 2: تجزیه و تحلیل پرسشنامه ای مصالی تهران

معیارهای 
ارزیابی

ارتباط با شهر
اصول 

ساختاردهنده 
طرح

مصالح 
ساختمانی

سیستم های 
ساختمانی

تجهیزات سرمایش و 
گرمایش

الگوی طراحیدسترسی هانورپردازی
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بــر خاقّیت، پیشــرفت و نوآوري تلقي نمود )تصوير شــماره 13(. 
مصا هاي تاريخي اصفهان به عنوان فضاهاي مذهبي خاص، از نوعي 
معماري ســاده و بســیار بي پیرايه، و شامل سه عنصر اصلي صحن، 
مقصوره و آب انبار است. حال آن که معماري مصاي جديد به هیچ 

وجه اين گونه نیست )دانش نما، 1384: 68(.

URL6  :تصویر شماره 13: مجموعه مصالی اصفهان، مأخذ

تصویر شماره 14: تحلیل پالن مصالی اصفهان

ايــن مجموعه در کنار دو محور شــمالی ـ جنوبی و شــرقی ـ 
غربی اســتقرار يافته است. از نظر دانه  بندی در کل طرح، مجموعه 
فرهنگــی ـ اجتماعی هم بُعد با مجموعــه مذهبی و محل نماز در 
نظر گرفته شده است. اين مجموعه به علت طّراحی فضا برای اقشار 
مختلف، از شادابی و سرزندگی خاصی برخوردار است. اما به جهت 
قرارگیری در مرکز شهر، عاوه بر دسترسی آسان به آن، مشکاتی 
هم چون ترافیک را برای شــهر در زمان های خاص به دنبال خواهد 

داشت )تصوير شماره 14(.

5-3. مصالي کاشان
مصای کاشــان در جنوبی ترين نقطة شــهر در دامنة کوه )روی 
شــیب( جای گرفته اســت. قرارگیری آن در مدخل ورودی شــهر 
موجب دسترسی جداگانه ای برای ورود به مصا شده است. اين پروژه 
در زمینی به مســاحت 172 هزار مترمربع در ســال 1387 توسط 
آقای زين ساز، طّراحی و در سال 1388 توسط مشاورين بومی استان 
اجرای آن آغاز گرديده اســت)تصوير شماره 18(. حیاط مرکزی در 
طبقه همکف، موجب تفکیک فضاهای عبادی- آموزشــی هم چون 
شبســتان اصلی مخصوص برپايی نمازهای جمعــه و اعیاد)تصوير 
شماره 15(، فضاهای جانبی مانند کاس های آموزشی، حوزة علمیه، 
آمفی تئاتر و مهدکودك در طبقه همکف شده است. حیاط مرکزی، 
فضاهای ديگری هم چون سرويس ها، راه های ارتباطی به طبقة باال، 
دفتــر امام جمعه و بعضی کاس های آموزشــی را نیز در کنار خود 
دارد )تصوير شــماره 19(. در طبقة اول مســاحتی حدود هزارمتر 
مربع به فضاهايی هم-چون شبستان خواهران، مهمان سرا و فضايی 
برای استراحت طاب اختصاص داده شده است)تصوير شماره 19(. 
هم چنین، رصدخانه و تاالرهای مهمانی به موجب درخواست هیأت 
امنا و نیاز شــهر در سايت اين مجموعه و به دور از فضاهای عبادی 
طّراحی شــده است. پارك بازی بچه ها، وســايل ورزشی، مجموعة 
تجاری و ... از فضاهای جانبی هســتند کــه موجب تعامل و حضور 
بیش تر مردم در فضاهای مذهبی می شــوند )تصوير شماره 18(. در 
اين پروژه از فرم ها و اشــکال هندســی بومی معماری قديم کاشان 
استفاده شده است که موجب هم خوانی و ارتباط بیش تر اذهان مردم 
با اين فضا می شود. اين پروژه ويژگی های ديگری نیز دارد؛ از جمله:

- انطباق با اصول و معیارهای فرهنگی منطقه،
- تهییج و ترغیب نمازگزاران نسبت به سنن و شريعت اسامی 

و دينی، 
- لند مارك بودن بنا برای شهر،

- داشــتن موقعّیــت خاص شــهری از لحاظ تنــّوع حجم ها - 
المان های حجمی - بدنه سازی،

- داشتن فضای سبز مناســب و کافی برای استفاده نمازگزاران 
در ساعات غیر از نماز،

- داشتن فضاهای شهری متفاوت در نحوة طّراحی،
- ترکیب احجام هندسی قديم با سبک سازه جديد)ساخت بتنی(،

-بزرگ بودن و جامع بودن فضا و آينده نگری برای منطقه.
با توّجه به فضاهای طّراحی شــده در اين مصا به نظر می رسد 

جدول شماره 3: تجزیه و تحلیل پرسشنامه ای مصالی اصفهان
معیارهای 

اصول ارتباط با شهرارزیابی
ساختاردهنده طرح

مصالح 
ساختمانی

سیستم های 
ساختمانی

تجهیزات سرمایش 
الگوی طراحیدسترسی هانورپردازیو گرمایش
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که طّراح با ترکیب فضاهای آموزشی، فرهنگی، مذهبی و تفريحی 
سعی در ايجاد موقعّیت هايی داشته که خانواده ها زمان بیش تری را 

در اين فضا حضور يابند.

تصویر شماره 15: شبستان اصلی مصالی کاشان، مأخذ: دفترطرح و 
سازه، 1389

تصویر شماره 16: ورودی اصلی و شمالی مصالی کاشان، مأخذ: دفتر 
طرح و سازه، 1389

تصویر شماره 17: جزئیات شبستان مصالی کاشان، مأخذ: دفترطرح و 
سازه، 1389

تصویر شماره 18: طرح کلی مصالی کاشان، مأخذ: دفتر طرح و سازه، 1389

الف(     ب(

تصویر شماره 19: نقشه طبقه همکف )الف(و طبقه اول)ب(مصالی 
کاشان، مأخذ: دفتر طرح و سازه

تصویر شماره 20: تحلیل پالن مصالی کاشان
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تصویر شماره 21: تحلیل پالن مصالی کاشان، مأخذ: آرشیو مصلی کاشان

در دانه بندی مجموعه )تصوير شماره 20(، بزرگ ترين قسمت به 
شبســتان نماز در ضلع جنوبی اختصاص يافته و در ضلع شــمالی  
مجموعه، بخش های خدماتی و آموزشــی کوچک تر قرار داده شده 
اســت. محور طولــی مجموعه به عنوان عامل انســجام، بخش های 
مختلف مصا را در کنار خود سازمان داده است )تصوير شماره 21(.

5-4. مصالي شوش
مصا در زمینی به وســعت 272 هزار متر مربع در غرب شهر و در 
کنار اتوبان خروجی شهر به ســمت چنانه، قرار گرفته است. اين امر 
موجب دسترسی آسان به مجموعه شده است. طّراحی مصای شوش 
در ســال 1387 توسط آقای خلیلی فرد برای ده هزار نفر)هفت هزار 
نفر مرد و سه هزار نفر زن( طّراحی و اجرای آن يک سال بعد آغاز شد. 
دو گلدستة کاشی شدة زيبا در کنار گنبد پنج و هفت و ساق بلند آن، 
ورودی مصا را تعريف می نمايند )تصوير شماره22(. بیش تر فضاهای 
مورد نیاز مصا به صورت سرپوشیده طّراحی شده  و فضاهای سبز آن، 
صرفاً به منظور تلطیف هوا در نظر گرفته شــده اند. عاوه بر شبستان 
اصلــی در طبقة همکف، فضاهايی خدماتی مانند ســايت کامپیوتر، 
کاس های دارالقران، زائرســرا، ســالن اجتماعات و واحدهای تجاری 

فضايی به وســعت 9300 مترمربع و کتابخانه و شبستان خواهران در 
طبقة اول مساحتی حدود 3200 مترمربع را به خود اختصاص داده اند 
)تصوير شماره 23(. حیاط مرکزی در طبقة همکف، عاوه بر تفکیک 
فضاهايی مانند کاســهای آموزشی، آمفی تئاتر و سايت کامپیوتر، به 
صورت مجزا برای خواهران و برادران، موجب جداشــدن اين فضاها از 
فضای عبادی شده است )تصوير شــماره 22(. در موارد خاص از اين 
فضا و رواق های موجود برای برپايی نماز استفاده می گردد. شّدت  نور 
خورشید در اين منطقه، موجب استفاده از مصالح آجر و کاشی در نما 
شده است. در طّراحی مجموعه سعی شده است از الگوهای معماری 
منطقه، اصول و قواعد هندسة اسامی، قرينگی، احجام کامل و خالص 

استفاده شود. 
به علّت گرمای نسبتاً شديد اين شهر، فضاها منسجم تر و به نحوی 
طّراحی شده اند که بتوان متناسب با شرايط جو، حداکثر استفاده را از 
مجموعه نمود. فضاهای فرهنگی- اجتماعی در کنار مصا و محل نماز 
باعث استفاده بیش تر و در نتیجه سرزندگی اين مجموعه شده است 

)تصوير شماره 24(.

جدول شماره 4:  تجزیه و تحلیل پرسشنامه ای مصالی کاشان
معیارهای 
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ساختاردهنده طرح

مصالح 
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جدول شماره 5: تجزیه و تحلیل پرسشنامه ای مصالی شوش
معیارهای 

ارزيابی
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تصویر شماره 22: حیاط مرکزی  و شبستان مصلی شوش، مأخذ: دفتر 
طرح و سازه، 1389       

تصویر شماره 23: نقشه طبقه همکف)الف( و اول)ب( مصالی شوش، 
مأخذ: دفتر طرح و سازه، 1389          

 تصویر شماره 24: تحلیل پالن مصالی شوش، 
مأخذ: دفتر طرح و سازه، 1389

نتيجه گيری 
در چهار نمونه مصاي بررســي شــده، مکان در نظر گرفته شده 
برای ســاخت مصا فقط در دو مورد کان شــهر تهران و اصفهان 
در مرکز شــهر و بقیه به علت کمبود زمین، در حاشیه شهر در نظر 
گرفته شــده اند. بدين ترتیب بهترين دسترســی برای ارتباط دادن 
مصلی و شــهر، قراردادن مصلی در کنار دسترسی های اصلی شهر 
می باشــد. اين دسترســی ها در اکثر موارد در قسمت ورودی شهر 
هســتند. نماز در بیش تر مصا ها در فضايي سرپوشیده، با امکانات 
سرمايش و گرمايش مناسب برگزار می شود. بررسی ها نشان می دهد 
که در هر چهار مصا، از الگوهای سّنتی بیش تر استفاده شده است 
که البته در دو مورد از آن ها عناصر مونومانتال نیز مشاهده می شود. 
بنابراين در شکل گیری مصا های معاصر ايران، گرايش به سّنت های 
بومی مسأله ای بسیار مهم و تأثیرگذار است. در سازة طرح های ارائه 
شده، از سیستم تیرچه بتنی و دال با محاسبات جديد و نحوة اجرای 
جديد و در سیستم سرمايش و گرمايش از چیلرها و فن های سقفی 
و ايســتاده ای به نام مالتیوی استفاده شده است. در دو مصا، غالب 
مصالح مورد اســتفاده در نما آجر و سنگ است و برای تزيین بنا از 
کاشی استفاده شده اســت. در يک مصا )اصفهان( مصالح استفاده 

شده با هويّت مصا هم خوانی ندارد.
به نظر می رســد مهم تريــن چالش های پیــش روی  طّراحان 
برای ســاخت مصا، اوالً امکانات و دسترســی های مناسب شهری 
به مجموعه اســت که باعث تفاوت اساســی در نوع طّراحی آن ها 
می شــود. ثانیاً اصول ســاختاردهنده طرح يعنی استفاده محض از 
گرايش های سّنت، مدرن يا تکنولوژی های نومدرن، باعث به تأخیر 
افتادن طّراحی و اجرا می گردد. انتخاب بین سّنت و مدرنیته، موارد 
ديگری را هم چون استفاده از الگوهای هماهنگ سّنتی يا بی تفاوت 
به الگوهای هر شــهر يا اســتفاده از بتن، شیشه و فوالد به عنوان 
مصالح اصلی يا استفاده از تجهیزات جديد برودتی و حرارتی پیش 
روی طراح قرار می دهد. پیشــنهاد می گردد برای برون رفت از اين 
چالش ها، تلفیق سّنت و تکنولوژی به کار گرفته شود؛ به طوری که 

به اصول و الگوهای بومی هر شهر خدشه وارد نگردد.



44

13
92

یز 
 پای

م  
ده

یـز
ه س

مار
  ش

  
شي

وه
 پژ

ي ـ
علم

مه 
صلنا

ف

جدول شماره 6:  جدول برایند و الگوی تحلیل مصالهای مورد بررسی
معیارهای 

ارزیابی
ارتباط با شهر

اصول 
ساختاردهنده طرح

مصالح 
ساختمانی

سیستم های 
ساختمانی

تجهیزات سرمایش 
و گرمایش

الگوی طراحیدسترسی هانورپردازی

4----4--212الف

31----12--2ب

--41---312--پ

2--------------ت

می توان نتیجه گرفت که در تجربة مصاهاي ايران، در سال هاي 
پس از پیــروزي انقاب اســامي، وجود نوعی تــاش در جهت 
هماهنگ ساختن اصول معماری سّنتی و بهره گیری از فناوری های 
نوين و پیشرفته قابل مشــاهده است. دستاوردهای پژوهش نشان  
می دهد که بســیاری از اين تجربه ها نتوانسته اند در اندازه ای که از 
آن ها انتظار می رود، ظاهر شوند؛ به عبارت ديگر، بايد در تجربه های 
بعــدی دّقت بیش تری صورت پذيرد تا عــاوه بر عنايت به اصول 
طّراحی معماری مبتنی بر معماری بومی، فناوری های ســاختمانی 

نیز به خوبی در آن ها مورد استفاده قرار گیرند. 
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