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رئيس دبيرخانه مشاركتهاي اجتماعي:

پايگاه اطالعرساني سراي
محلهها راهانداز ي شد

دند در ساختوساز مسجد
مخاطب هم توجه شود

ه بر قله
ي اسالمي

ختیاری

ر بلندي بر آس�مان توان زد» حافظشناس�ان اين بيت

ي مقدس و مذهبي مثل مسجد در ذهن تداعي ميكند.
را سريعتر به آسمان ميرساند و ميتواند محلي براي

مش باشد .اما اين آرامش ذاتي مساجد كه بخشي از آن
در ساختوساز مساجد مورد توجه قرار ميگيرد؟ اص ً
ال

حال ساخته شدن هستند معمارياي دارند كه ناخودآگاه

س��راهاي محل��ه در تابس��تان در حال ارائ��ه خدمات فرهنگ��ي و اجتماعي به
شهروندان هستند و اهالي هر يك از محلهها براي اطالع از اخبار و نحوه فعاليت
سراي محل سكونتشان ميتوانند به نشاني الكترونيكي  mytehran.irمراجعه
كنند .به گزارش خبرنگار همشهري محله« ،هادي ذاكري» رئيس دبيرخانه ستاد

راهبري مش��اركتهاي اجتماعي در محلههاي شهر تهران (مديريت محله) از
برگزاري شصت و نهمين جلسه كميته ساماندهي مديريت محله گفت و تشريح
كرد« :اين نشست با دستور جلسه بررسي فعاليتها و برنامهسراهاي محله و
ضرورت تداوم و استمرار فعاليتها تا پايان تابستان برگزار شد.

در ساخت مكانهاي مقدس مذهبي به قبله آن توجه شود» .او
حرفهايش را اينگونه ادامه ميدهد « :اگر بخواهم مسجدي بنا
كنم ،مناره ،آخرين موضوعي است كه مورد توجه قرار ميگيرد،
چون فضايي كه انسان در آن حركت ميكند و ميخواهد نماز
جمعي بگذارد و سجده كند ،بايد آنقدر به شرايط ايده آل نزديك
باشد كه انسان بتواند با پروردگار ارتباط برقرار كند» .

اينكه سازمانهاي مختلفي متولي مساجد هستند و مديريت
واح��دي در اين زمينه وجود ندارد هنوز به الگوي واحدي در
زمينه معماري مس��اجد همانگونه كه در گذش��ته با توجه
به فرهنگ و تكنولوژي زمان خود س��اخته ميشد ،نرسيديم
و در آينده ممكن اس��ت هويت مس��اجد ايراني به فراموشي
سپرده شود» .

به الگوي جذب مخاطب توجه نميشود
آرام��ش يك��ي از مهمترين ويژگيها مس��اجد اس��ت كه
هركس��ي وقتي وارد اين نوع مكانهاي معنوي ميش��ود آن
را تجرب��ه ميكند .فالمكي معتقد اس��ت كه حس آرامش��ي
كه در فضاي مس��اجد ايران��ي قديمي تجربه ميش��ود،زاده
تدبيرهايي اس��ت كه زمين و س��اختمان مس��جد را از قيد و
ش��رطهاي اقتصادي و بازاري و سودجويي پاك ميكند و بر
فرهنگ بوم��ي ايرانيان در آفرينش فضاي معماري مقدس و
آييني تأكيد ميش��ود« .سيد عليرضا قهاري» ،رئيس انجمن
مفاخر معماري ايران هم يكي از مش��كالت معماري مساجد
را مكانيابي ميداند و معتقد اس��ت ساخت مساجد بر اساس
الگ��وي جذب مخاطب نيس��ت .او درباره س��اخت مس��اجد
م��درن ميگويد « :ما درقرني زندگي ميكنيم كه طرز تفكر
قشرهاي مختلف جامعه نسبت به امكاناتي كه در اختيارشان
قرار ميگيرد تغييرات بس��ياري كرده و اي��ن تغييرات فقط
مربوط به مس��اجد نيس��ت ،بلكه در تم��ام فرمهاي فيزيكي
ش��هر ديده ميش��ود ،اما به نظر ميرس��د تكنولوژي روز در
س��اخت مساجد ناديده گرفته شده است .در واقع با توجه به

در خدمت راحتي مردم
كارشناس��ان معماري معتقدند مس��اجد با فرم س��نتي يا
م��درن بايد درخدمت راحتي افراد باش��ند .ب��ه عنوان مثال
فضاي بيروني و داخلي مس��اجد چقدر مناسبسازي شدهاند
تا افراد معلول راحتتردد كنند .يا با توجه به شرايط زندگي
شهري ومش��كالت دور بودن محل كار و ترافيك خيابانها،
آي��ا هر زماني ك��ه مردم بخواهد در مس��جد نم��از بخوانند
درمس��جد باز اس��ت؟! » س��يد عليرضا قهاري معتقد است
مظلومترين نماد معماري ايران در وضعيت كنوني مس��اجد
هس��تند كه بيش از همه دچار بيمهري ش��دهاند .تحقيقات
نش��ان ميدهد در معماري مس��اجد بايد به مواردي از قبيل
طراحي مكانهاي مناس��ب براي انج��امدادن مقدمات نماز،
ام��كان نظافت و طهارت به نحو شايس��ته ،وجود نور و تهويه
مناس��ب با طراحي صحيح س��اختمان و با تعبيه پنجرههاي
بزرگ روي ديوار مس��اجد ،طراحي صحيح امكانات نظافتي و
مقاومسازي آن در برابر زلزله توجه كرد .در واقع اگر مساجد
با ديدگاههاي اسالم طراحي و ساخته شود ،سالمت جسمي
و رواني مورد نظر مكتب اسالم نيز تأمين ميشود.

ساجد بهانه خوبي بود تا سراغ دو استاد معماري ساكن

كه در اين زمينه وجود دارد به گفتوگو بنش�ينيم.

بديعترين

9

قديميترين

مسجد قدس
سعادتآباد

مسجد
امام حسن مجتبي(ع)

اين مسجد به تازگي ساخته شده است و به دليل
طراحي و موقعيت مكانياش از مساجد معروف
تهران و به خصوص شهرك غرب و سعادتآباد
اس��ت .در ساخت اين مس��جد طرحي جديد به كار
گرفته شود كه شايد در كل كشور نظير ندارد ،اما برخيها
آن را ب��ه دليل نداش��تن گنب��د ،مثلثي ب��ودن و نوآوري
در طراحي نامناس��ب ميدانند ،در حالي كه كارشناس��ان
معتقدند اگر اين مسجد را از باال نگاه كنيم ،نمايي چهار ضلعي و
مطابق با معماري اسالمي دارد .در حقيقت معماري مسجد قدس
برگرفته از مس��جد ش��اه فيصل در اس�لامآباد پاكستان است.

خيليه��ا زم��ان اصلي س��اخت اين مس��جد
را ب��ه دوره حيات امام حس��ن مجتبي(ع)
نس��بت ميدهن��د ك��ه در زم��ان صفوي��ه
بازس��ازي ش��د ،اما اي��ن آخرين توج��ه ويژه
به اي��ن بناي ب��اارزش محله طرش��ت ب��ود كه در
دور هه��اي ديگ��ر م��ورد بيمه��ري ق��رار گرفت تا
آنج��ا ك��ه در س��ال  87جاي خ��ود را به مس��جدي
ن��و داد .البت��ه برخيها شبس��تان قديم��ي را را از آثار
هم��ان دوران ميدانن��د و معتقدند كه شبس��تان جديد
مكان��ي اضاف��ه ش��ده ب��ه اص��ل بن��اي قديم��ي اس��ت.

