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گزارش ویژه

مديرعامل مترو تهران از پيشرفت
اقدامات در خط  3مترو خبر داد

اتصال جنوبيترين نقطه
پايتخت با محلههاي ديگر

چهارشنبه  30مرداد  1392شماره 470

مديرعامل مترو تهران در بازديد از مراحل نهايي س��اخت بخش جنوبي خط 3
متروي تهران به برخي ناگفتههاي مراحل عمليات اجرايي اين خط پرداخت .به
گزارش خبرنگار همشهري محله« ،هابيل درويش» طي بازديد از مراحل نهايي
عمليات ساخت بخش جنوبي خط  3متروي تهران با متفاوت ،پيچيده ،سخت و

اس��تفاده از اسلوبهاي زيباييشناس��ي معماري اسالمي از
مهمترين مس��ائلي اس��ت كه بايد در ساختوساز مساجد مورد
توج��ه قرار گيرد .دكتر «محمد منص��ور فالمكي» با تجربه 40
س��اله در زمينه معماري از معماري مساجد انتقاد ميكند و آن
را مطابق با الگوي رايج در مساجد نميداند و ميگويد « :تمركز
روي اين س��بك و سياق مسجدس��ازي به عنواني مقدسترين
فضاي جمعي مس��لمانان آن هم در كش��وري كه معماري را به
كمك دين ثبات بخشيده ،نه تنها مطلوب نيست ،بلكه در شأن
كش��وري كه تجربههاي معماري شايستهاي داشته ،نيست .در
حقيقت بعضي از مس��اجد كه در چند دهه اخير س��اخته شده
بسيار نازيبا و با معماري سطحي ساخته شده است» .
گنبد و گلدسته روي ساختمانهاي معمولي
فالمكي از بيتوجهي به س��اخت عناصر نمادين در مس��جد
گاليه ميكند و حرفهايش را اينگونه ادامه ميدهد« :اين نزول
س��ليقهها به حدي است كه عناصر نمادين مسجد يعني گنبد
اصلي و دو منارهاش را به مقياس��ي كوچكتر ميسازيم و روي
آن رنگ طاليي ميزنيم .بدترين بخش اين نوع مسجدسازي هم
زماني رخ ميدهد كه روي ساختمانهاي  3يا  4طبقه معمولي
و داراي نمايي بيارزش يك جفت مناره و يك گنبد و گلدسته
قابل حمل ميگذاريم» .البته اين استاد عرصه معماري تقليد از
شكل معماري مساجد گذشته را بدون در نظر گرفتن موقعيت
بومي خاص آن منطقه نادرست ميداند و ميگويد « :در معماري
مسجد بايد تنوع شرايط اقليمي و جغرافيايي مدنظر باشد تا بنا
در معرض تخريب قرار نگيرد .بهطور كلي در هر مقياس��ي و در

غيرقابل مقايسه توصيف كردن مراحل عمليات اين خط از ابعاد فني و اجرايي با
ديگر خطوط ،گفت« :عمليات اجرايي بخش جنوبي خط 3كه از مناطق پرازدحام
و بافتهاي فرس��وده شهري عبور ميكند با بيش از دهها موانع فني و اجرايي
شامل انشعابات شهري ،قنوات ،خاك سست و آبرفتي و ...مواجه شد .

هر جايي بايد به بافت ش��هري و نوع زندگي مردم منطقه توجه
ش��ود ،در حالي كه اين روزها ارزيابي واقعي و حقيقي نهفته در
بناي مس��اجد محلي از اعراب ندارد و اين براي كش��ور اسالمي
ما با تاريخ هزارو چهارصدس��اله معماري اس�لاميـ ايراني ،اص ً
ال
خوشايند نيست» .
حفظ الگوي سنتي و نوآوري در طراحي
براس��اس نظري��ه كارشناس��ان 2 ،ن��وع دي��دگاه درب��اره
ي سنتي عناصر
مسجدسازي وجود دارد؛ ديدگاه اول«حفظ الگو 
ي در طرح عناصر سازنده
سازنده مس��جد» وديدگاه دوم «نوآور 
مس��جد»و ارتباط با آينده اس��ت .دكتر فالمكي درباره معماري
مدرن ميگويد « :راهي ك��ه باعث ايجاد فضاهاي معماري نو و
همدل و همراه با نيازها و س��ليقه مردم شهرها و محلههاي آن
شود ،نشاندهنده فكر كردن به معماري مدرن است .حرف زدن
از معماري مدرن به معناي سخن گفتن از كشور و فرهنگي ديگر
نيس��ت ،بلكه هر نوآوري در تدوي��ن ،طراحي و اجراي معماري
كه ارزشهاي ديروز را به امروز و فردا تبديل و انس��انها را وادار
به تفكر كند ،ميتواند نوعي معماري مدرن باش��د» .اين استاد
دانش��گاه معتقد اس��ت معماران حق دارند در كارشان نوآوري
داشته باش��ند و ش��كل تازهاي به بناها بدهند اما بايد اصول را
رعايت كنند«:.در نوآوري نبايد اصل فراموش ش��ود .در حقيقت
اگر ميخواهيم ساختماني مدرن بسازيم بايد آداب و رسومي كه
جزو اصول اساس��ي بناس��ت ،در عمق وجودي آن ساختمان به
حدكمال ،وجود داش��ته باشد .به عنوان مثال ،قبله نمادي براي
آرامش و مس��جد مقدمه ورود به يك مكان روحاني است و بايد
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لس�ان الغيب را حاوي معنويتي ميدانند كه مكانهاي
مكانهاي مقدسي كه انگار رشتههاي صداي ما آدمها

فرار از هياهوي روزمره زندگي شهري و رسيدن به آرام
مربوط به معماري اسلامي آن اس�ت اين روزها چقدر

چنددرصد مس�اجدي كه در منطقه ما س�اخته يا در ح

توجه هر بينندهاي را به خود جلب ميكند؟ روز جهاني مس

منطقه برويم و با آنها درباره فرصتها و آس�يبهايي ك
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مس��جد صاحبالزم��ان (ع��ج) در زمين��ي ب��ه
مس��احت  800مترمرب��ع ب��ا زيربناي��ي در
ح��دود 3500مترمرب��ع بزرگترين مس��جد
منطقه محس��وب ميش��ود كه در  5طبقه ساخته
ش��ده اس��ت .اين مس��جدمجهز به اسانس��ور ،براي
خواه��ران و ب��رادران وروديه��اي مس��تقلي دارد و
ش��امل شبس��تان مردانه با ظرفي��ت 650نفر و زنانه
 250نفر ،س��رويسهاي بهداش��تي،آبدارخانه ،كفش��داري
و...اس��ت .ع�لاوه براي��ن كتابخان��ه و س��الن اجتماعات��ي با
ظرفي��ت 250نفر هم براي آن در نظر گرفته ش��ده اس��ت.

تاريخچه س��اخت بناي مسجد جامع شهرك قدس
و مجموعه متعلق به آن به سال 1370شمسي
برميگ��ردد .اين مس��جد كه زيباترين مس��جد
منطق��ه به حس��اب ميآيد در زميني به مس��احت
 6هزارمترمرب��ع با حمايت برخي علم��ا از جمله آيتاهلل
ش��يرازي و رياس��ت مركز امور مساجد وقت شهر تهران
با هنر معماري اسالمي _ ايراني ساخته شد .مسجد جامع
ش��هرك قدس امكانات ب��ه روز و مختلفي دارد ك��ه از جمله آن
ميتوانبهكتابخانهعموميامامعلي(ع)مسجداشارهكردكهبيش
از 800مترمربع از فضاي مسجد را به خود اختصاص داده است.

