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صفحه در   719 در مصال  طراحی قسمتی از رساله

 قالب ورد:

 

 :تعریف مصلی

جایی که در عید فطر و قربان در آن نماز برپا می شود.  –جای نماز 

 .مصلی مکانی است که در مواقع خاص در آن نماز برگزار می شود

مثال جهت برگزاری نماز باران از مکان مصلی بهره می گرفتند، عالوه 

بر این گفته شده که مراسم تدفین در این مکان برگزار می شده و 

در پاره ای اوقات از مصلی جهت مراسم اعدام نیز استفاده می شده 

است. قداست این مکان تا حدی بوده که از ورود زنان حائضه جلوگیری 

 [3].وعیت داشته استمی شده و ممن

اولین مصلی در شهر مدینه بدستور حضرت محمد )ص( دور از دیوارهای 

شهر ساخته شد، بعد از آن در بیشتر کشورهای مسلمان مکانی دور از 
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حریم شهر و دور از هیاهوی شهر مکانی جهت برگزاری مراسم نماز 

که  عیدین )فطر و قربان( و دیگر مراسم مخصوص در نظر گرفته می شد

 .مصلی نام داشت

مصلی در واقع زمینی وسیع، شبیه زمین خرمن کوبی است، با دیواری 

که جایگاه محراب در قسمتی از آن ساخته شده است، و جایگاهی سکویی 

 .و بلندتر جهت خطبه امام جمعه در نظر گرفته می شده

 تاریخچه مصلی-1-2
بوده جهت گروهی معتقدند حتی پیش از اسالم جایگاهی شبیه مصلی 

 .برگزاری مراسم های مخصوص

مساجد جمعه که برای شهرهای بزرگ ساخته می شد، بدلیل اینکه گنجایش 

تمام مومنین آن شهر را نداشت، به این دلیل جهت ادای فرائض دینی 

و برگزاری نمازهای عید فطر و قربان یا به هنگام دعاهای دستجمعی 

ن و خشکسالیهای بسیار در موقع شیوع بیماریهایی مثل وبا، طاعو

طوالنی، محل الزم بود تا تقریبا تمامی مسلمان بالغ آن شهر بتوانند 

در آن محل جمع شوند و به نماز و مراسم خاص آن روز بپردازند، که 

این محل را مصلی نام گذاری کرده اند که این جایگاه عموما در 

ماع خاص کنار یا اطراف شهرها بود. بنابراین مصلی، یعنی محل اجت

و عام، و قطعه زمینی وسیع بوده که محصور یا غیر محصور که بر حسب 

گنجایش مردم شهر در نظر گرفته می شده و مورد استفاده قرار می 

گرفته و گاهی بدلیل بی توجهی و عدم استفاده بصورت متروکه در می 

آمده است. در ایران مصلی بنام عیدگاه ترجمه شده و جای برگزاری 

می باشد که در روز عید انجام می شده، محلی باز و دلگشا  جشن ها

که در آن هیچ گونه ساختمان مسکونی به چشم نمی خورد، و فقط یک 

کوشک جهت ایستادن امام جمعه در آن ساخته می شده، در صبح روز عید 

مردم شهر بهترین جامه های خود را برتن کرده و با استفاده از عطر 

اکبر کنان به سوی مقصد مذکور یعنی مصلی  …اخود را خوشبو کرده، 

راهی می شدند تا مراسم روز عیدین و نماز عید را در این مکان 

باصفا و بی ریا برگزار کنند، خالی از هر گونه دلبستگی به دنیا، 

این مراسم دست کمی از مراسم احرام حجاج ندارد. با توجه توضیحت 

هر نقد و بررسی کنیم، که داده، می خواهیم چند مصلی را در چند ش

ابتدا به شهر بادگیرها، شهر دارالعباده یعنی شهر کویری یزد می 

 .رویم، شهری که در دل کویر همچون نگینی می درخشد

در شهرستان یزد دو مصالی معروف وجود دارد که یکی از آن دو بنام 

هـ. ق بر اثر سیل به  068مصالی عتیق می باشد که این محل در سال 

انه ای تبدیل شد و مسجدی که در این مصلی ساخته شده بود نیز ویر

به خرابه ای تبدیل شده و بازار و محله مصلی را همین سیل ویران 

گر به تلی از خاک تبدیل کرد، بنیانگذار این مصلی و مسجد، امیر 



 

 

رکن الدین قاضی بود، بنای مسجد این مصلی بسیار وسیع بوده و در 

ت راهنمایی مسافران ساخته شده بود، در این کنار آن مناره ای جه

محل شبستاتی دراز توسط امیرمعین الدین اشرف ساخته شد، و آب 

نرسوباد توسط او به این محل آورده شد، بعد از آن مرحوم شرف الدین 

عالءالدوله دستور داد تا زیلوهایی برای آن ببافند، اما همانطور 

صلی طعمه سیل شده و بصورت مسجد و محله م 068که ذکر شد در سال 

ویرانه ای تبدیل شده، اما به این حال هنوز بیشتر مردم یزد، آن 

ناحیه را به علت دروازه ای که از حصار شهر به سوی مصلی باز می 

شده، به دروازه مصلی می شناسند و گودال آن منطقه را گودال مصلی 

 .شناسند و حوضی که در آن جا بوده را به نام حوض مصلی عتیق می

یکی دیگر از مصلی های یزد، نزدیک میدان میرچخماق می باشد که 

ذراع می باشد که در حال حاضر قسمتی از آن بصورت  58×57محدوده آن 

مدرسه درآمده، که معروف به مدرسه مصلی می باشد. حجره های مدرسه 

در دو طبقه واقع شده، که طبقه پائین آن بعلت دسترسی به قنات 

ی شده و در آن باغچه ای ساخته شده، که این باغچه در خاکبردار

گودی وسط حیاط ساخته شده است و حجره های مدرسه دورادور باغچه 

 [4].ساخته شده است

 نائین

نائین یکی از شهرهای استان اصفهان می باشد که در غرب شهرستان 

واقع شده، در دل کویر، در این شهر تاریخی دو مصال وجود اصفهان 

دارد، یکی مصالی قدیمی بنام مصلی عتیق و دیگری بنام مصالی جدید 

 .می باشد

در جنوب غربی نائین این دو مصلی با فاصله کمی از یکدیگر قرار 

دارند. مصالی عتیق )قدیمی( به دلیل مرور زمان بصورت مخروبه درآمده 

 .دو صفه و گنبد آجری از آن باقی مانده است و فقط یکی،

مصالی جدید )بزرگ(: این مصلی در غرب مصالی عتیق با فاصله کمی ساخته 

سال قبل این محوطه بنا گردیده است. این مصلی  088شده که حدودا 

که یک سمت آن مقبره شیخ االسالم است، توسط دیواری دور تا دور آن 

طرف مقبره فضایی سبز با درختان سر  در زمینی وسیع احاطه شده، در

به فلک کشیده احاطه شده که آرامش روحانی به نمازگزاران می دهد. 

در سوی دیگر مصلی، آب انباری بزرگ ساخته شده جهت استفاده آب و 

حتی جهت وضو ساختن نمازگزاران. این مصلی بصورت یک قلعه مستحکم 

شد و در چهار طرف آن می باشد که دیوارهای آن تماما از آجر می با

چهار برج ساخته شده، در وسط باغ بقعه ای هشت ضلعی ساخته شده، 

این مصلی سالهاست که محل نمازگزاری و عبادت گروهی از عرفا بوده. 

در این بقعه افرادی با اصالت پرآوازه مدفون شده اند از جمله 

ین مرحوم حاجی عبدالوهاب نائینی و مرحوم حاجی محمد حسن یزدی. ا

 .بقعه در زمان محمد شاه قاجار ساخته شده است



 

 

مساحت این مصلی در حدود هیجده جریب می باشد که دور تا دور آن 

متر به همراه چهار برج زیبا ساخته شده  6دیوار آجری به ارتفاع 

است، داخل محوطه مصلی، باغچه ای از درختان کاج و پسته و انار 

اهی که در مصلی حفر کرده اند می باشد. آب مصرفی این باغ توسط چ

 .تامین می شود

نمای دیوار از سمت داخل توسط آجر بصورت خفته آراسته تزئین شده 

 .است

ورودی مصلی در جهت شرق جغرافیایی واقع شده، ورودی این بنا را 

ساختمانی دو طبقه تشکیل داده که سر در آن بسیار تزئین شده است. 

ساخته شده که از این اتاقها می  در طبقه دوم این سردر، سه اتاق

 [5].توان تقریبا فضای بیشتر شهر و اطراف را نظاره کرد

در قسمت غرب مصلی آب انبار بزرگی ساخته شده، این آب انبار شامل 

سه بادگیر به سبک بادگیرهای یزد می باشد، این بادگیرها جهت خنک 

عماری از نگه داشتن آب مخزن آب انبار ساخته شده است. این نوع م

معماری اقلیم کویر سرچشمه می گیرد، گرمای کویر با وجود این 

 .بادگیرهاست که قابل تحمل می شود

این آب ابنار دارای دو قسمت پله می باشد که یکی از داخل و جهت 

مصرف و استفاده افراد خاص می باشد، و پله دوم در خارج بنای آب 

ب انبار توسط پاشیرهای انبار می باشد که جهت استفاده عموم از آ

 .تعبیه شده در آب انبار می باشد

در قسمتی از باغچه مصلی بقعه ای بصورت هشت ضلعی روی سکویی به 

متر  08ارتفاع یک متر از سطح زمین ساخته شده، این بقعه حدودا 

از درب اصلی مصلی ساخته شده است، گنبد این بقعه دو پوسته می 

رجی گنبد توسط آجرهای آبی رنگ ساده باشد، پوسته خارجی و نمای خا

ای پوشیده شده، رنگ آبی این کاشی ها واقعا چشم نواز و دل انگیز 

و آرام بخش می باشد. پوشش زیر گنبد بصورت کاربندی از آج ساخته 

شده است. ورود به این بنا از هشت ضلع امکان پذیر می باشد. ساخت 

دهای ساخته شده بعد از این بقعه کامال برونگر است، مثل تمامی مرق

اسالم که حالتی برونگرا دارند. در داخل بقعه قبر دو تن از شاخص 

ترین افراد زمان خودش بنام های مرحوم حاج عبدالوهاب نائینی و 

مرحوم حاجی محمد حسن یزدی می باشد. در اطراف بقعه کتیبه های 

دل  وجود دارد که با خط بسیار زیبا نوشته شده اند. این مصلی در

کویر یک محل آرام بخش برای دلهای خسته می باشد، روحانی بودن این 

مکان با ورود به آن حس می شود و انسان با ورود به این مکان 

احساس پاکی و صفا می کند و با ورود به این محل دیگر احساسی از 

خشکی کویر در ذهنش نمی ماند، این محل مثل آغوش گرم و لطیف است 

 .در دل کویر



 

 

 

 

 تفاوت مصلی و مسجد-1-3
 حقیقت مسجد

مسجد در لغت به معنای عبادتگاه و محل خضوع و خشوع در برابر 

خداوند است. البته گروهی معتقدند محل نماز را به اعتبار سجده 

مسجد می خوانند. مسجد را در اصطالح شرعی چنین معناکرده اند: 

که بر همه  مکانی« المکان الموقوف علی کافة المسلمین للصالة »

 .مسلمانان برای نماز وقف شده باشد

 تحقق مسجدیت

با توجه به معنای شرعی، مسجد شدن یک مکان به چند امر وابسته 

 .عنوان مسجد هنگام وقف قصد شود -1است: 

بنابراین، اگر کسی مکانی را برای صرف نماز خواندن و عبادت 

 .کند، وقف صحیح است، ولی مسجد شمرده نمی شودمسلمانان وقف 

 [8].مکان برای عبادت همه مسلمانان وقف شود -2

بنابراین، اگر مکان را برای عبادت گروهی از افراد وقف کند،مسجد 

 .محقق نمی شود; چون خصوصیت با مسجد منافات دارد

 .مکان برای خواندن نماز وقف شود -3

سجد کنند، به عموم مردم اجازه دهند بنابراین، اگر مکانی را وقف م

در آن نماز گزارند و سپس در آن نماز خوانده شود، عنوان مسجد 

 .محقق می شود

 مسجد و مصلی

با توجه به شرایط مذکور در مفهوم مسجد و تحقق آن، گاه مکانی 

 .رابرای نماز معین می کنند و به آن مصلی می گویند

مسجد قصد وقفیت و عموم بودن  تفاوت مصلی و مسجد در آن است که در

معتبر است، ولی در مصلی نیست. وقف یا همگانی بودن وجودندارد; 

 .بلکه می توان برای گروه خاصی مثل اهل خانه در نظر گرفت

در روایات می خوانیم که نماز گزاردن در مصلی ثواب بیشتری داردو 

اندن حتی حکایت شده که ثواب خواندن نماز در مصلی به اندازه خو

نماز در مسجد است. بدین سبب، مستحب است انسان مکانی رابه عنوان 

مصلی در منزل مشخص سازد. البته احکام مسجد بر مصلی مترتب نیست 

 .و می توان محدوده یا مکانش را تغییر داد



 

 

 مسجد و عبادتگاههای دیگر

پرستش خدا در انسانها امری فطری است. هرچند در طول تاریخ،گاه 

مسیر انحرافی یافتند و مردم معبودانی جز خدا راپرستیدند;  عبادتها

ولی اصل و جوهره عبادت همواره در تمام انسانها وجودداشته است. 

انبیا آمدند تا روش درست عبادت را به بشربیاموزند. در همه ادیان 

عبادتگاه اهمیتی ویژه دارد و از حرمتی خاص برخوردار است. در 

ون، مسجد درخشندگی و قداست خاصی دارد; چون میان معابد ملل گوناگ

 .معابد در ادیان دیگر ارتباط تنگاتنگ با مردم ندارد

 مسجد در قرآن و روایات

 اولین عبادتگاه

مسجد از دیدگاه قرآن و روایات قدمتی به بلندای خلقت آدم)ع( و 

تاریخچه ای به درازای تاریخ انسانهای نخستین دارد، چرا که عبادت 

 .به عنوان عبادتگاه، همواره با انسان بوده است و مسجد،

در مکتب قرآنی اولین خانه پرستش و توحید به دست آدم)ع( ساخته 

شد و مایه هدایت جهانیان گردید. این پایگاه عبادی یعنی کعبه نزد 

همه مذاهب و ادیان الهی، حتی مشرکان و بت پرستان دارای عظمت و 

فرماید: )ان اول بیت وضع للناس  احترام بوده است. قرآن مجید می

للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین( نخستین خانه ای که برای 

)پرستش( مردم قرار داده شد، همان است که در سرزمین مکه است و 

 .پربرکت و مایه هدایت جهانیان است

این پرستشگاه در توفان نوح تخریب شد و به وسیله حضرت ابراهیم و 

 [7].هما السالم تجدید بنا گردیدحضرت اسماعیل علی

)اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل( به یاد آورهنگامی 

 .که ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه )کعبه( را باالمی بردند

سوره آل عمران را تالوت می فرمود. مردی  66روزی حضرت علی )ع( آیه 

ال قد کان قبله »ود: پرسید: آیا کعبه نخستین خانه بود؟ امام فرم

بیوت و لکنه اول بیت وضع للناس مبارکا فیه الهدی و الرحمة و 

نه، قبل از آن خانه هایی ...« البرکة و اول من بناه ابراهیم 

بود، ولی کعبه اولین خانه ای است که برای)پرستش( مردم قرار داده 

 شد. مبارک است و در آن هدایت، رحمت وبرکت وجود دارد و نخستین

 . ...کسی که آن را ساخت، ابراهیم است

در کتاب درالمنثور مانند این روایت از حضرت علی)ع( نقل شده است. 

کانت البیوت قبله و لکنه کان اول »بر اساس این نقل، حضرت فرمود: 

 « بیت وضع لعباده هللا

 مسجد خانه خدا



 

 

یح هرچند تمام ملک و ملکوت از آن خداست و همه آسمان و زمین برتسب

خداوند اشتغال دارند، ولی مساجد و عبادت و تسبیح در آن نزد 

خداوند جایگاهی ویژه دارد. در آیات و روایات چنان می خوانیم که 

خداوند مسجدها را به خود اختصاص داده و خانه خودمعرفی کرده است. 

در قرآن کریم آمده است: )ان المساجد هلل فال تدعوا مع هللا احدا( مساجد 

 .خداست. پس با خدا کسی را )جز او( نخوانید و عبادت نکنید برای

درتورات نوشته شده که خداوند می فرماید: )ان بیوتی فی االرض 

 .المساجد( مساجد خانه های من در زمین است

بی تردید هر صاحب خانه ای، خانه اش را از جاهای دیگر بیشتر دوست 

البالد الی هللا مساجده  احب»دارد. بدین سبب در روایات می خوانیم: 

 .محبوبترین )نقاط( شهرها نزدخدا مسجدهای آن )شهرها( است« 

 

 مصالی تهران

 آزاد ٔ  پدیا، دانشنامهاز ویکی

 

سازی است. لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش این مقاله نیازمند ویکی

 .نامه، محتوای آن را بهبود بخشیدو شیوه

 شرقی ″00۹86′0۳°۳1شمالی  ″0۹60′۴۴°0۳مختصات: 

 

 

طرح سه بعدی از طرح اولیه مصالی امام خمینی)ره( تهران ترسیم توسط 

 دکتر پرویز مؤید عهد

ای از بناها و فضاهای الزم مصالای تهران یا مصالی امام خمینی مجموعه

های میلیونی و برگزاری مراسم عبادی، سیاسی، برای حضور جمعیت

فرهنگی، آموزشی و هنری نظیر اجتماعی و انجام فعالیتهای متنوع 

های آموزشی و... در تهران های بزرگ فرهنگی، کالسبرگزاری نمایشگاه

 [8].است

 

 تاریخچه

اقدامات اولیه برای ساخت مصالیی بزرگ در تهران آغاز  10۳1در سال 

جهت  ۳5آباد تهران که پیش از انقالب عباس ٔ  های منطقهشد و زمین

پهلوی در نظر گرفته شده بود و کنار ایجاد مجموعه شهری شهستان 

ای مناسب برای چند بزرگراه اصلی تهران قرار دارد به عنوان منطقه



 

 

ها برای ساخت یکی از طرح 10۳6ساخت این مصال برگزیده شد. در سال 

به این ترتیب [ 1این مصال برگزیده و کار ساخت پس از آن آغاز شد.]

« شاه و ملت»با میدان بزرگ ای پروژه اصلی شهستان که شامل مجموعه

های متعدد سیاسی، اداری، خدماتی، فرهنگی، تاالرهای و کاربری

های ها و ایستگاهها، مرکز تجارت جهانی، فروشگاهموسیقی، تماشاخانه

ها و دستاوردهای ای برای نمایش تواناییمترو بود و قرار بود پروژه

اشد، تماما از بین ای جهانی از پایتخت بنوین کشور و ساختن چهره

 [0].رفت

 

نمازهای عید فطر تهران به امامت  1005تا سال  1058از اوایل دهه 

 . شدای رهبر ایران در این مکان برگزار میسیدعلی خامنه

 

 موقعیت

آباد در هکتار از اراضی عبااس08٤مجتمع بزرگ مصالای امام خمینی در 

اه رسالت، از جنوب هکتار که از شمال به بزرگر ۳۳زمینی به وسعت 

به خیابان عباس آباد، از شرق به خیابان شهید قنبر زاده و از غرب 

 .باشدبه بزرگراه شهید مدرس محدود است، در حال احداث می

 

های متفاوتی نظیر موقعیت مصلی در گسترده شهر تهران از دیدگاه

دسترسی راحت، نزدیک بودن به جمعیت میلیونی مورد بررسی قرار گرفت 

های مختلف، اراضی عباس آباد جهت و در نتیجه پس از ارزیابی گزینه

اجرای طرح مصلی مناسب تشخیص داده شد و نتیجتا محل مذکور به مرکز 

 .ثقلی نمادین و مظهر و سمبل اصلی شهر تهران مبدل خواهد شد

 

 

 صحن مصالی امام خمینی)ره( تهران

 مشخصات بنا-٤-1

باشد. محور ر پرویز موید عهد میطراح و معمار مصلی پروژه، دکت

ترین محور طرح است، در جهت قبله قرار اصلی طرح مصلی که طوالنی

داشته و همه ساختمانها به تبعیت از این محور، در جهت قبله یا 

ورودی دارد.  ۳صحن و  10گلدسته،  1۴عمود بر آن هستند. مصلی 

ربال و ارتفاع شدگان کمتر به عدد کشته 50ارتفاع ایوان بزرگ مصلی 

متر به عدد سالهای عمر محمد پیامبر اسالم  ۳0گنبد مسجد جامع 

 [9].است



 

 

 

باشد که متأثر از معماری گنبدهای ایرانی گنبد می 5مصلی دارای 

اند. گنبد اصلی مصلی، از بزرگترین مناطق مختلف کشور طراحی شده

اهللا، ولهای باب رسورودی اصلی که بنام ۳گنبدهای جهان اسالم است. 

باب امیرالمومنین، باب فاطمه الزهرا، باب امام حسن، باب امام 

اند. در مجموعه هر ورودی دو گلدسته، یک ایوان حسین نام گذاری شده

 .و یک گنبد با معماری و بناهای متفاوت وجود دارد

 

باشد. دو گلدسته اجرا شده عدد می 1۴های مجموعه مصلی تعداد گلدسته

باشند. ین آنها بوده که در جهان اسالم بی بدیل میفعلی، بلندتر

های ها، پلهمتر بوده و داخل گلدسته 1۴8ها ارتفاع این گلدسته

 .کندمارپیچ طراحی شده که از میا آنها آسانسور عبور می

 

ای های اصلی به صورت پوستهایوان بزرگ میان مسجد جامع و گلدسته

متر طراحی گردیده است. طراحی این  118متر و دهانه  50به ارتفاع 

ها در مساجد، نوگرایانه و بدیع ایوان نسبت به انواع معماری ایوان

 .باشدمی

 

در مجموعه مصلی، از حوضها و آبنماهای متعددی برای طراوت بخشیدن 

مربع متر  0۳88به محیط استفاده شده است. حوض مرکزی مصلی دارای 

مساحت است. همچنین در طراحی مجموعه مصلی، فضای سبز دارای اهمیت 

ای بوده، بطوریکه در نقاط مختلف ماکت طرح، فضای سبز جهت و یژه

 .ایجاد محیطی لطیف و آرامش بخش، در نظر گرفته شده است

 

 شبستان مصلی

گانه، در شمال صحن مرکزی مجموعه مصلی واقع شده های پنجشبستان

این بنا در یک طبقه اصلی و نیم طبقه مشرف به آن گنجایش است. 

نفر را دارد. در نمای داخلی و خارجی شبستان از کتیبه خط  58٫888

های قرانی، معرق، از انواع ثلث، نستعلیق و نسخ با مضامین سوره

هایی از وصیت نامه بنیانگذار جمهوری اسالمی ادعیه، احادیث و بخش

 .اجرا گریده است

 

 اب شبستانمحر



 

 

و در مجاورت ساختمان امام  ۴محراب شبستان در ضلع جنوبی شبستان 

باشد. سبک معماری محراب از نوع متر می 18جمعه با ارتفاع تقریبی 

باشد که مزین به آیات قرانی مصرع بندی و طرح اسلیمی و خطایی می

 .و ادعیه است

 

 رواق شهدای محراب

گانه به  ۳های موازات شبستانهایی به در قسمت جنوبی پیش ورودی

منظور ورود و خروج به شکل قوسهای شلجمی به همراه کاشی کاری معرق 

 .بصورت کتابت آیات قرانی، شمسه و مصرع اجرا گردیده است

 

 صحن غربی

توان از آن، بعنوان پیش ورودی بدون سقف شبستانها صحن غربی که می

ب این محل قرار دارند، هایی که در شمال و غرنام برد به وسیله پله

 [10].گرددها میسر میهای باالی مصلی به شبستاندسترسی محوطه

 

مصالی امام خمینی تنها به عنوان محل برگزاری نمازهای یومیه و 

گیرد، بلکه بصورت یک مجتمع نمازهای جمعه مورد استفاده قرار نمی

است. در های متنوعی است، طراحی شده بزرگ اسالمی که دارای کاربری

طرح مصلی سالنهای متعددی به منظور برگزاری گردهمائیها و 

المللی، همچنین موزه انقالب اسالمی، آمفی سمینارهای داخلی و بین

المللی اسالمی، مؤسسه آموزشی تاتر، مرکز مطالعات و تحقیقات بین

علوم اسالمی، مرکز آموزشی صنایع دستی و هنرهای اسالمی و ایرانی، 

ان وداع امت با امام، بازار صنایع دستی و فرهنگ و بنای یادم

 نشریات و ... طراحی گردیده است.

 

 مالحظات مکان یابی در مصلی-1-5
مصالی تهران به عنوان مجتمعی از بناها و فضاهای الزم برای حضور 

های میلیونی و برگزاری مراسم عبادی، سیاسی، اجتماعی و انجام جمعیت

ی، آموزشی و هنری نظیر برگزاری فعالیتهای متنوع فرهنگ

بایستی دارای نمایشگاههای بزرگ فرهنگی، کالسهای آموزشی و ... می

ویژگیهایی باشد که برای انتخاب آن، معیارهایی از جمله موارد زیر 

 :را باید مد نظر قرار داد

 .مصلی بایستی در مركز جغرافیایی شهر باشد -



 

 

راف آن ، امکان دسترسی آسان راههای ارتباطی منتهی به مصلی و اط -

  .و سریع را برای جمعیت بزرگ تهران فراهم سازد

  .دارای وسعت کافی برای اجرای طرح کامل معماری باشد -

  .دارای موقعیت مناسب شهری به لحاظ تأسیساتی و خدماتی باشد -

حداقل اشكاالت را در مسائل حقوقی و نظایر آن به دنبال داشته  -

  .تملک اراضی مربوط به آن وجود داشته باشد باشد و امکان

 .های الزم برای رعایت ایمنی مردم را داشته باشدقابلیت -

 

 های مختلف مكان مصلیبررسی گزینه-1-6
بر اساس خصوصیات اشاره شده، گروه پیگیری طرح به جستجوی زمین در 

در محدوده مركزی شهر  ایهای زیاد، منطقهپرداخت و با بررسیتهران 

 .را مناسب تشخیص داد

برآورد اولیه در مورد مساحت مورد نیاز، حدود یك میلیون مترمربع 

هزار نفر را  088تا  688طوریكه بتواند جمعیتی در حدود  بوده، به

  :در خود جای داده و درعین حال شامل فضاهای زیر نیز باشد

های ارتباطی و سطوح شیبدار جهت معلولین، ، راهمسجد، شبستان

های تأسیسات برقی و ها، محلو وضوخانه، خدمات بهداشتی توقفگاه

موزه، نمایشگاه، مدرسه،  مكانیكی، فضاهای فرهنگی شامل كتابخانه،

محلی جهت پذیرائی  المللی اسالمی،های بینها و گردهماییمحل همایش

بردار، مركز ان، قسمتهای اداری مربوط به واحدهای بهرهاز میهمان

 . های اولیه، بازار خرید، فضای سبز و غیرهكمك

مناطق  به دنبال تعیین چنین دور نمایی از مجموعه، 1061در سال 

مختلفی در شهر تهران مورد بررسی دقیق و همه جانبه قرار گرفت و 

 :های زیر پیشنهاد گردیددر نهایت مكان

 

  پادگان ولیعصر )میدان سپاه( - 1

  میدان حر( -پادگان حر )خیابان كارگر جنوبی - 0

  های شمال میدان آزادیزمین - 0

  بوستان الله )بلوار كشاورز( - ٤

 آباداراضی عباس - 7



 

 

موارد فوق در جلسات متعدد مورد بررسی كارشناسی قرار گرفت و در 

ها و مذاكرات متعدد با مسئولین ذیربط، نتایج پس از نشستنهایت، 

 [12]:زیر حاصل گردید

پادگان ولیعصر)عج(: به لحاظ محدودیت فض و عدم قابلیت الزم جهت  - 1

های كافی، برای تردد ، مردود شناخته توسعه و نیز عدم وجود دسترسی

 شد. بویژه آن كه این محل برای وسایل نقلیه و نیز استقرار

های شركت واحد، گنجایش الزم را ندارد و قطار مترو از آن اتوبوس

هزار  088تا  088کند. همچنین الزم بود كه نزدیک به منطقه عبور نمی

های اطراف پادگان خریداری شود كه به لحاظ اقتصادی مترمربع از خانه

 .یافتنی نبودو نیز مشكالت جابجائی اهالی، چندان دست

و نیز موقعیت نامناسب  1به دالیل ذكرشده در بند پادگان حر:  - 0

 .شهری مورد موافقت قرار نگرفت

های شمال میدان آزادی: به لحاظ نزدیكی به فرودگاه و صدای زمین - 0

ها و نیز همجواری با ترمینال مسافربری و ناشی از تردد هواپیما

 .به لحاظ عدم مركزیت آن، مورد قبول واقع نگردید

الله: با توجه به اینكه این مكان و معماری آن با عملكرد بوستان  - ٤

تفریحی شكل گرفته و درضمن حفظ این بوستان بعنوان فضای سبز مناسب 

در نزدیکی دانشگاه تهران و مناطق اطراف الزم بود، مورد قبول واقع 

 .نشد

 

شود، این اراضی عباس آباد: همانطور كه در نقشه زیر مشاهده می - 7

 :باشد كه به ترتیب عبارتند اززمین مجزا می قطعهامل سه شاراضی 

قطعه شماره یك: از شمال محدود به بزرگراه رسالت، از شرق محدود 

خیابان شهید مظلوم خیابان شهید قنبرزاده، از جنوب محدود به به 

پاكستان و بزرگراه  هللا دكتر بهشتی و از غرب محدود به خیابانآیت

 شهید مدرس

شماره دو: ازشمال محدود به بزرگراه شهید همت، از شرق محدود  قطعه

به بزرگراه شهید حقانی، از جنوب محدود به بزرگراه رسالت و از 

 غرب محدود به بزرگراه مدرس

خیابان شهید قنبرزاده و محل فعلی  قطعه شماره سه: محدوده جنوب

هللا دکتر های شهید مظلوم آیتآباد، محدود بین خیابانپادگان عباس

 .بهشتی، شهید مفتح، شهید مطهری و پارسا

همچنین پس از ساخت دو پل بر روی بزرگراه مدرس، ارتباط توقفگاه 

فعلی بیهقی به عنوان محل توقف خودرو با ورودی غربی مصلی برقرار 

اینك در طرح اصلی مصلی، مجموعه بناهای مربوط به خواهد شد. هم



 

 

بخانه، موزه، مركز اجتماعات، بازارهای های آن، كتامسجد جامع و صحن

ها سنتی و فرهنگی و ... در قطعه شماره یك قرار دارد و سایر زمین

رسانی به این مجموعه )مثل توقفگاه خودرو( جهت خدمات

است. قطعه شماره یك، مجموعه اصلی طرح بوده و بناهای شدهگرفتهدرنظر

محل یادمان امام مصلی و مسجد جامع تهران، میدان بزرگ شهر و 

 .گرددخمینی)ره( در آن احداث می

 

 

 :مراحل تصویب اراضی تخصیصی به مصلی

گیری طرح، به این نتیجه رسید كه پس از ارزیابی و بررسی، گروه پي

تواند جوابگوی بافت مركزی شهر تهران آنچنان فشرده است كه نمی

و عملكردی پرفشار )به لحاظ حضور جمعیت میلیونی در مراسم 

های احداثی در ها و بزرگراههای بزرگ( باشد. اما خیابانگردهمایی

آباد، بخوبی كشش الزم جهت تأمین ارتباط با تمامی نقاط منطقه عباس

های در دست احداث و نیز شبكه كنند. بعالوه شبكهشهر را، فراهم می

آهن زیرزمینی)مترو( از امتیازات مثبت این انتخاب به شمار راه 

ند. ضمنًا به دلیل وسعت اراضی فوق، امكان گسترش و استقرار آیمی

ملحقات و فضاهای جنبی طرح نیز فراهم است. بنابراین در چنین فضایی 

توان تمامی نیازهای روزمره شهروندان تهرانی،نظیر گذراندن صحیح می

اوقات فراغت، تهیه وسایل روزانه از مراكز خرید و همچنین شركت 

 .رهنگی را تأمین نمودهای فدر فعالیت

 مبانی نظری ساخت مصلی-1-7
به دنبال نیاز به ایجاد مصالی تهران و در پی جستجو و بررسی چند 

ساله، محلی مناسب در قسمت شمال مرکزی تهران )عباس آباد( که در 

مالکیت شهرداری است شناسایی شد و طرح مناسب و جامعی پس از مشورت 

یان مهندسان داخلی و خارجی، تهیه فراوان و به مسابقه گذاشتن م

 .شد

از آنجا که مشکالت حقوقی و ثبتی و تشریفات انتقال قانونی به این 

ی تهران در ی نماز جمعهها قابل حل نیست و مشکالت اقامهزودی

رسد که این کار باید به همت میدانشگاه، روز افزون است و به نظر 

و اراده حضرتعالی به سرانجام برسد، لذا استدعا دارد اجازه 

فرمایید مقدار یک میلیون مترمربع از اراضی مزبور در حد فاصل 

خیابان شهید بهشتی به سمت شمال که قسمت اعظم آن نیز با موافقت 

مصال و تا  شهرداری محصور گردیده و در اختیار مصال است به ساختمان

حد الزم در محور قبله از شمال آن برای سایر مرافق اختصاص یابد و 

 [13]. باشدتصدی امور آن با امام جمعه تهران 



 

 

شود با بینی ميهمچنین طرحهایی که بعدًا در حریم مصالی تهران پیش

 .موافقت امام جمعه انجام گیرد

بود و من از  ندین سال بود که نماز جماعتی در مصلی برگزار نشده

آخرین باری که برای نمایشگاه به مصلی رفتم و ابهت آن من را گرفته 

بود منتظر روزی بودم که ببینم نماز خواندن در آن جا چه حسی دارد. 

به بهانه برگزاری آزمایشی نماز جمعه این هفته در مصلی بزرگ 

 .تهران، بیایید معماری و مشخصات این بنا را با هم بررسی کنیم

 

آباد در هکتار از اراضی عبااس 08۴مجتمع بزرگ مصالای امام خمینی در 

هکتار که از شمال به بزرگراه شهید همت، از  ۳۳زمینی به وسعت 

جنوب به خیابان شهید بهشتی، از شرق به خیابان شهید قنبر زاده و 

 .از غرب به بزرگراه شهید مدرس محدود است، در حال احداث می باشد

 

 

 

ات اولیه طرح، موقعیت مصلی در گسترده شهر تهران از در مطالع

رسی راحت و نزدیک بودن به جمعیت های متفاوتی نظیر دستدیدگاه

های میلیونی هدف مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارزیابی گزینه

مختلف، اراضی عباس آباد جهت اجرای طرح مصلی مناسب تشخیص داده 

به مرکز ثقلی نمادین و مظهر و  شد و نتیجتا قرار است محل مذکور

 .سمبل اصلی شهر تهران مبدل گردد

 

باشد. محور طراح و معمار اصلی پروژه، دکتر پرویز موبد عهد می

ترین محور طرح است، در جهت قبله قرار اصلی طرح مصلی که طوالنی

ها به تبعیت از این محور، در جهت قبله یا داشته و همه ساختمان

د. در طراحی معماری مصلی از اعداد خاص استفاده عمود بر آن هستن

 1۴که به یاد و نام معصومین علیهم السالم دارای  شده است به طوری

 50باشد. ارتفاع ایوان بزرگ مصلی ورودی می ۳صحن و  10دسته، گل

متر به عدد  ۳0متر به عدد شهدای کربال و ارتفاع گنبد مسجد جامع 

 .( استهای عمر پیامبر اکرم )صسال

 

 

 



 

 

های آشنا نیز ها، عناصر و نامعالوه بر اعداد خاص، استفاده از فرم

گنبد  5باشد. مصلی تهران دارای تهران شاخص می در معماری مصلی

باشد که متاثر از معماری گنبدهای ایرانی مناطق مختلف کشور می

اند. گنبد اصلی مصلی، از بزرگترین گنبدهای جهان اسالم طراحی شده

های باب رسول هللا )ص(، ورودی اصلی به نام ۳دارد.  وده و طرحی بدیعب

باب امیر المومنین )ع(، باب فاطمه الزهرا )س(، باب امام حسن)ع(، 

اند. در مجموعه هر ورودی دو گذاری شدهباب امام حسین)ع( نام

گلدسته، یک ایوان و یک گنبد با طرح معماری و برگرفته از بناهایی 

باشد. عدد می 1۴های مجموعه مصلی دستهجود دارد. تعداد گلمتفاوت و

ها بوده که در جهان اسالم دسته اجرا شده فعلی، بلندترین آندو گل

متر بوده و داخل  1۴8ها دستهباشند. ارتفاع این گلبدیل میبی

ها آسانسور های مارپیچ طراحی شده که از میان آنها، پلهدستهگل

های اصلی به وان بزرگ میان مسجد جامع و گلدستهکند. ایعبور می

متر طراحی گردیده  118متر و دهانه  50صورت پوسته ای به ارتفاع 

ها در مساجد، است. طراحی این ایوان نسبت به انواع معماری ایوان

 .باشدنوگرایانه و بدیع می

 

نماهای متعددی برای طراوت بخشیدن ها و آبدر مجموعه مصلی، از حوض

متر مربع  0۳88به محیط استفاده شده است. حوض مرکزی مصلی دارای 

چه از ماکت مساحت است. همچنین در طراحی مجموعه مصلی، براساس آن

آید، فضای سبز دارای اهمیت طرح و اسناد ارائه شده به دست می

های سرسبز ای بوده است که به دلیل قرارگرفتن سایت مصلی در تپهویژه

 .ستیافتنی و طبیعیری دستعباس آباد ام

 

در طرح معماری مصلی این عناصر سنتی با ابداعات امروزینی آمیخته 

کردن شیب گنبد و اند. گنبد مصلی طرح نو و بدیعی دارد، کمشده

هایی که در انتهای آن طراحی شده بر قدرت فرمی آن افزوده کنگره

نوآورانه طراحی است. پالن ساختمان اصلی مصلی یا همان گنبدخانه نیز 

شده است. گنبدخانه منطبق با الگوی مدور گنبد به صورت دایره طراحی 

های های مصلی نقشچنین در طرح ترئینات گنبد و جدارهشده است. هم

کاری های کاشیکنند که بیانی نو از طرحبزرگ اسلیمی خودنمایی می

کمتری  های امروزین و با هزینهآوری و روشست که فراخور فنسنتی

 گردد.ها اجرا مینسبت به اجرای سنتی آن
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 فصل دوم:مراکز مذهبی

 مذهب:-2-1

ای از معارف، عقاید، یا کیش یا طریقت یا شریعت، مجموعه دین

ی و پرورش انسان و ها و دستورهایی برای راهنمایباورها و قانون

و رستگاری است. مجموعه دین از دو بخش  تکاملپیشبرد او به سوی 

 است:تشکیل شده
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                                  1 . ها /اصول(های اعتقادی )هستها و گزارهآموزه-1

   های اعتقادی که بر پایه آموزه دستورهای عملی، اخالقی و ارزشی

های اند )بایدها /فروع(. در ادیان مختلف،این آموزهاستوار شده

کنند تا پاسخی برای درک معماهای هستی و آنچه اعتقادی تالش می

 درک نشدنی است )بی نهایت، مرگ( فراهم کنند.

و مذهب گاه به همان معنی دین و گاه  کیشهای دیگری مانند واژه

 روند.هایی از یک دین بکار میبه معنی زیرشاخه

ی آمده و مدعی این است که هر  پیامبردین یا آسمانی است یعنی 

چه آورده از طرف خدا و از آسمان است و یا آسمانی نیست یعنی 

های جهان ترین دینباشد. از بزرگحاصل افکار و عقاید یک انسان می

که همه  های ابراهیمیدینهای ابراهیمی نام برد. توان از دینمی

اند از گیرند عبارتسرچشمه می میانه خاور ٔ  از یک ریشه و منطقه

نیز از این دسته  بهائیو  بابیهای . دینیهودیتو  مسیحیت، اسالم

 و از ادیان نوین هستند.

 هندوگرایی، بوداگراییتوان از های بزرگ دیگر در جهان میاز دین

نام برد. ادیان لزومًا خدامحور نیستند  کنفوسیوسگراییو آیین 

 د تمام ادیان معتقد به ماوراء طبیعت باشند.رسولی به نظر می

، گریزرتشتیهای کهن فراوان دیگری نیز وجود دارد مانند دین

 .و جز اینها مهرپرستی، گریمانی

 
 

  معماری و مذهب-2-2
 

ظهور اسالم در قرن هفتم میالدی، پایه های هنر اسالمی كه مجموعه با 

ای از هنر در دوره ها ی "ساسانیان" و "بیزانس" بود، شكل گرفت. 

پس از ظهور اسالم، معماران مسلمان همچون سایر هنرمندان، دریچه 

های جدیدی از بینش به رویشان گشوده شد كه این امر موجب تحولی 

یات فکری وهنری آنان گردید. هنر اسالمی تقریبًا بزرگ در تمام تجل

هـ.ق و انتقال مركز  ٤1با روی كارآمدن سلسله "امویان" در سال 

خالفت امویان از مدینه به دمشق، پدید آمد. با این انتقال، هنر 

اسالمی تركیبی از هنر سرزمین های همسایه بویژه ایران گردید. 

عماری در منطقه "خرا سان" در ایران، اولین نمونه های هنر و م

شكل گرفت. در این منطقه شاهد شكل گیری اولین شیوه معماری 

ایران پس از اسالم هست یم. این شیوه كه به "خراسانی)شبستانی(" 

معروف گردید، در قرن اول هـ.ق )ابتدای پذیرش د ین مبین اسالم 

از سوی ایرانیان( آغاز گردید و تا دوره "آل بویه" و 

ن")قرن چها رم هـ.ق( ادامه پیدا كرد. در این شیوه، "دیلمیا

نقشه مساجد از صدر اسالم الهام گرفت و مساجد ب ه صورت شبستانی 
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)چهل ستونی( بنا گشتند. به طور كلی، معماری در این شیوه بسیار 

ساده و خالی از هرگونه تكلف است و مصالحی كه در این بناها به 

ی باشد. از مساجد این شیوه می كار رفته ساده و ارزان قیمت م

توان به "مسجد جامع فهرج یزد"، "مسجد تاریخانه دامغان"، مسجد 

جامع نائین، مسجد جامع تبریز، وبنای اولیه مسجد جامع اصفهان 

اشاره کرد. در نیمه اول قرن پنجم هـ.ق، با تأسیس سلسله 

د. سلجوقیان، درخشان ترین دوره هنر اسالمی د ر ایران آغاز گردی

در این دوره، شاهد اوج شیوه ای از معماری به نام "رازی" هستیم 

كه از زمان سلسله "آل زیار" در شهر ری آغاز و تا حمله "مغوالن" 

ادامه پیدا كرد. در ای ن شیوه بود كه معماران از انواع "نقوش 

شكسته" و "گره سازی" با آجر و كاشی استفاده ك ردند و همچنین 

ز طرح چهار ایوانی و قراردادن گنبد بر مقاطع در طرح هایشان ا

مربع، بهره بسیار بردند. آثار معماری در این دوره، از بنیاد 

با "مصالح مرغوب" بنا شدند. مساجد م عروفی چون "مسجد برسیان" 

در نزدیكی اصفهان، "مسجد جامع اردستان"، "مسجد جامع كبیر قز 

لوده های دوران "آل وین" و "مسجد جامع اصفهان" كه بر روی شا

بویه" بنا گردید، از نمون ه های این شیوه به شمار می روند. 

در اوایل قرن هفتم هـ.ق، با هجوم مغوالن، بسیاری از كشورهای 

اسالمی از جمله ایران به ویرانی كشیده شدند، اما چندی نگذشت 

كه با تأسیس سلسله ایلخانیان، مغوالن فرهنگ و سنتهای كشورهای 

خورده را پذیرفتند و یكی از حامیان هنر و هنرمندان اسالمی شكست 

شدند. در این دوره، شیوه ای به نام "آذری" رواج یافت كه تا 

دو ره "صفویه" ادامه پیدا كرد و شهرهایی چون "تبریز"، "بغداد"، 

"سلطانیه" و "اصفهان" مر اكز هنر و هنرمندان گشتند و بناهای 

در این شهرها ایجاد شدند. در اواسط مذهبی وغیر مذهبی متعددی 

قرن هشتم هـ.ق، با حمله تیمور، بار دیگر شهرهای ایران به 

ویرانی كشیده شد؛ ا ما این بار نیز هنر ایران تیموریان را نیز 

مغلوب كرد به طوری كه شهرهای "سمرقند" و " بخارا" مراكز هنری 

ه بود، به ایران شدند و شیوه آذری كه از دوره مغول رواج یافت

كار خ ود ادامه داد. در این دوره، ابداعی در زمینه تزئینات 

معماری یعنی "كاشی معرق" به وقوع پیوست. از بناهای معروف 

دوران ایلخانی و تیموری، می توان به "مسجد گوهرشاد"، "مسجد 

جامع ورامین"، "قسمت اعظم بناهای حرم مطهر حضرت رضا)ع("، 

د جامع یزد و... اشاره کرد. با روی "مسجد كبود تبریز ، مسج

كارآمدن صفویان در اوایل قرن دهم هـ.ق، شهرهایی چون "تبریز"، 

"قزوین" و "اصفه ان" به مراكز هنری ایران تبدیل شدند. در این 

دوره، شاهد اوج هنر معماری ایران می با شیم كه توسط پادشاهان 

شاه عباس اول" مقتدر و هنردوست آن دوره یعنی "شاه تهماسب" و "



 

 

به وجود آمد. در این دوران البته، اندكی قبل از دوره صفوی 

یعنی از زمان قراقویونلوها، شیوه ای دیگر در معماری ایران به 

وجود آمد كه به "شیوه اصفهانی" معروف گردید. در این شیوه، 

نقشه ها و طرحهای ساختمانی رو به سادگی نهاد و استفاده از 

هفت رنگ به جای كاشی معرق رواج یافت. مساجدی  كاشی های خشتی و

چون "شیخ لطف ا..." و "مسجد امام" در اصفها ن، از شگفتی های 

معماری این دوران به شمار می آیند. در دوران زند و افشار، 

بتدریج شاه د افول معماری ایرانی می باشیم، به طوری كه این 

رسد. با وجود این ركود و افول در دوره قاجار به اوج خو د می 

ركود، باز هم شاهد ایجاد بناهایی چون "مسجد امام تهران"، "مسج 

د و مدرسه شهید مطهری )سپهساالر( ومسجد ومدرسه آقا بزرگ در 

کاشان و... میباشیم. معماری مذهبی از میان انواع هنر معماری 

در ایران، معماری مذهبی از جایگاه خاصی برخوردار است. البت 

ه این نوع معماری به دوران قبل از اسالم به ویژه دوران ه، سابق

ساسانیان می رسد. با گ سترش دین اسالم در كشورهای مختلف از 

جمله ایران، معماری مذهبی در اسالم از جایگاه خاصی بر خوردار 

 .گشت

 

 : مسجد ومدرسه سپهساالر  1تصویر شماره 

عواملی چون "تأكید بزرگان دین"، "كاركرد گسترده" و  البته 

"پدیده وقف" در گسترش و توجه ویژه معماران به "مسجد" بی 

تأثیر نبوده است. بدین ترتیب، مسجد در ایران عالی ترین نوع 

بنای اسالمی و به عقیده صاحب نظران "كلید معماری به شمار می 

وارد كردند، این است  آیند. ایرادی كه برخی بر معماری اسالمی

كه این نوع معماری كاركردهای ا یستایی و سكون را به طرز 

برجسته نمایان نمی سازد؛ در حالی كه در معماری اسالمی "سكون" 

ه م حالت ظاهری دارد و هم حالت باطنی. به عنوان مثال، اگر 

در نقوش اسلیمی و كنده كاری های مقرنس و كندویی شكل و گچ 

ینی این بناها دقت كنیم، می بینیم تمام این ع بری های تزئ

ناصر دست در دست هم داده اند تا حالتی از "در" و "گوهر" را 

نشان دهند تا به نظر سبك و شفاف برسند.همچنین، یك هنرمند 

مسلمان همواره سعی نموده است تا هنر خود را از ساخت و پرداخت 

ر او هر موجود و اشیا بر وفق طبیعت شان نشان دهد، چون از نظ



 

 

پدیده ای حاوی زی بایی بالقوه ای است كه از زیبایی خداوند 

نشأت گرفته است؛ بنابراین او خود را موظف ب ه عیان ساختن 

این زیبایی می داند، چون او معتقد به این اصل مهم است كه 

خداوند اولین هنرمند و كمال زیبایی است و به همین دلیل است 

ایی خداوند است. از ا ین رو، هنرمند مسلمان كه انسان مظهر زیب

خود را موظف میدانند تا هنر وزیبایی را به بهترین وجه ممکن 

خلق نمایند. در هر صورت، ویژگی هنر اسالمی سازگاربودن با روح 

اسالم یعنی همان توحید می باشد؛ و نمود این ویژگی را بیشتر 

ه، سعی بر آن است در مكانهای مقدس می توان یافت. در این مقال

تا با مفاهیم معماری در مساجد بیش تر آشنا شویم تا شاید 

قسمتی از عظمت این معماری شگفت ان گیز آشكارتر شود. از آن 

جا كه محور مركزیت اسالم "احدیت" و "وحدانیت" است، به همین 

علت هیچ تصویری قادر به بیان آن نیست. این نكته باعث شده 

 ك از مساجد نشان از تصویری نیابیماست كه ما درهیچ ی

 توحید  وحدت

 امت                        کثرت.   

ناگفته نماند كه تصویرسازی در اسالم هیچ گاه به طور مطلق منع 

نگردیده است، بلكه تصویر گیاهان و جانوران به صراحت مورد 

قبول قرار گرفته و تزئینات نباتی با اشكال نقش پرد ازی شده، 

مقدس محسوب گردیده است؛ و علت این امر حاكی از آن  جزو هنر

است كه هنر تنها دلیل و گواهی بر وجود خداوند است؛ بنابراین 

زیبایی آن نیز باید غیر شخصی باشد به طو ر كلی، تزئینات 

معماری اسالمی شامل سنگ، آجر، چوب، گچ و كاشی كاری، هر یك 

ا القا كرده اند؛ جداگانه دست به هنرنمایی زده و مفاهیمی ر

و این عامل وجه تمایز معماری اسالمی گردیده است. معانی نمادین 

:درگاه ورودی مساجد ورودی مساجد، یكی از مهمترین 1مكان 

مكانهایی است كه معانی نمادین زیادی را می توان از آن 

استنباط نمود به عنوان مثال، عقب رفتگی درگاه های مساجد، 

رون فرا می خوانند و از آنها استقبال گوئی زائران را به د

می نمایند. همچنین حسی از خشوع و تواضع را در برابر این 

 مكان مقدس كه نمودی از ذات اقدس الهی است، القا می نماید

  .: سر در مسجد جامع یزد  0تصویر شماره



 

 

  

تو الهی و دروازه ای به "محراب" محلی برای درخشش پر محراب:0

سوی بهشت است كه این حس و مفهوم از قوسی شكل بودن محراب 

 وآیات سوره نور در دور تا دور آن به عیان آشکار است

 

 : محراب الجایتو مسجد جامع اصفهان . 0تصویر شماره

روح كلی است و ساقه گنبد در یك بنای مقدس، نمایشگر  گنبد:0 

هشت ضلعی آن رمز هشت فرشته حامالن عرش می باشد. پیامبر 

اكرم)ص( از معراج خویش بنا به روایتی گنبد عظیمی را توصیف 

می كند كه از صدفی سپید بنا شده بود و در چهارگوشه آن چهار 

كالم اولین سوره "فاتحه الكتاب" ی عنی "بسم ا... الرحمن 

بود همچنین چهار نهر از آب و شیر و عسل  الرحیم" نوشته شده

و شراب بهشتی که رودهای سعادت ازلی وبهشتی میباشد از آنها 

جاری است. از این روایت برمی آید كه صدف می تواند رمز روح 

ا... باشد كه از طریق گنبد صدف، مرو ارید )مخلوقات( را در 

ه تمام  برمی گیرد. به عبارت دیگر، صدف همان عرش الهی است ک

مخلوقاتش را در بر گرفته است. شاید این روایت الگوی روحانی 

هر بنای مقدس قبه داری باشد كه معماران مسلمان از آن بهر ه 

گرفته اند، به طوری كه بخش مكعب شكل ساختمان در نظر آنان، 

نمودار كیهان و چهار كنج بنا به عنوان نمادی از عناصر روحانی 

بنا بیانگر تعادلی باشد که احادیث خداوند و جسمانی عالم و كل 

را در نظام کیهان انعکاس میدهد. گنبد، همچنین رمز اتحاد بین 

آسمان و زمین است كه در آن قاعده مستطیل شكل بنا با زمین و 

قبه كروی بنا با آسمان، مطابقت دارد. به عبارت دیگر، معماران 

نشانه استقامت  مسلمان تعلق به خاك را با بنایی مربع شكل كه

و ایستایی است و تعلق به آسمان را با گنبدی گرد ودوار که 

 [1]نشانه محور شدن در فکر الهی است مجسم ساخته اند.



 

 

 

 .: گنبد مسجد شاه )امام ( اصفهان ۴تصویر شماره

 

آن  یكی از دالیل استفاده از كاشی، مقاوم بودن كاشیكاری:٤ 

در برابر حوادث طبیعی چون باد، باران، آفتاب، عناصر شیمیایی 

و كنشها و كششهای فیزیكی در ساختمان است رنگ آمیزی كاشیها 

همچن ین باعث القای فضایی بهشتی و ایجاد آرامش روح و روان 

می شود. فضای مثبت و منفی كه در كاشیكاری بناهای اسالمی 

روح و جسم است كه هر یك الزم و رعایت شده، نشان دهنده مفهوم 

م لزوم یكدیگرند و علت استفاده از خط ثلث در كاشیكاری ها و 

كتیبه های بناهای اسالمی كه اغلب به رنگ سفید نوشته شده است، 

نشانه ای از غلبه بر ظلمت است که از طریق افزایش فضای سفید 

 بر زمینه تیره دیده میشود. علت استفاده از نقوش هندسی و

گیاهان در كاشی كاریها نیز این است كه پایه و اساس این نقوش 

دایره است و دایره در هنر اسالمی نمادی از "كمال" را تداعی 

می كند. دایره همچنین سبب جلب توجه بیننده به سوی "مركز" 

می شود كه همه جا هست و هیچ جا نیست. رنگ در كاشیكاری رنگ 

بترین نمونه های نمادین در هنر در كاشیكاری اسالمی نیز از جال

اسالمی است. به عنوان م ثال، رنگ فیروزه ای و الجوردی در هنر 

اسالمی، نمادی از آسمان الیتناهی همراه با آرامش باط نی است. 

منظور از رنگهای آبی كاشیكاری و خاكی آجركاری رنگهای زمین 

می و آسمان است كه در ع ین تضاد دارای هماهنگی و دلنشینی 

باشد. استفاده  از كاشیهای لعابی در دیواره های بعضی مساجد 

كه با نقوش اسلیمی ظریف گچ بری ش ده تلفیق یافته است، یادآور 

رمزگری "حجاب" است؛ چون بنا به حدیثی نبوی، خداوند در پ شت 

هفتاد هزار حجاب از نور و ظلمت پنهان است كه اگر آن حجابها 

ه    هر كه و هر چه افتد، فروغ و برافتد، نگاه پروردگار ب

درخشندگی چهره اش آن همه را می سوزاند. هندسی و در بعضی 

موارد با اس تفاده از نقوش حیوانی مثل ماهی و یا پرنده طرح 

شده است. شمسه، نمادی از الوهیت، نور و وحدانیت می باشد كه 

نمونه های آن را می توان در سقف داخل ی گنبد مسجد شیخ لطف 



 

 

ا... در اصفهان و مقبره شاه نعمت ا... ولی در ماهان كرمان 

مشاهده كرد. نقش طاووس، از جمله نقوشی است كه در تزئینات 

مساجد و اماكن مذهبی دیده می شود.  نقش دو طاووس به صورت 

قرینه در تزئینات سردر ورودی بسیاری از مكانهای مذهبی دوره 

امامزاده هارون والیت صفوی ه از جمله مسجد امام اصفهان، 

اصفهان، حرم عباسی امام رضا)ع(، مق بره خواجه ربیع مشهد و 

مجموعه شیخ صفی الدین در اردبیل وجود دارد. حضور این نقش 

به دلیل آن است كه مسلمانان طاووس را یك پرنده بهشتی می 

دانند و از آن د ر نقوش شان برای نشان دادن دربان و راهنمای 

استفاده می كردند و به عقید ه عموم، نقش این  مردم به بهشت

پرنده بر سر در ورودی مساجد، باعث دفع شیطان و استقبال از 

 مسلمانان است.

 

 : نمونه کاشیکاری درمعماری مذهبی   ۳تصویر شماره 

ئین كتیبه ها معموالً طوری استفاده می شوند كه سبب تز كتیبه،7.

بنا گردند. در كتیبه ها معموالً از اسامی حضرت محمد)ص( و حضرت 

علی)ع( به عنوان "باب علم"،طبق حدیث "انا مدینه العلم و علی 

بابها"،بسیار آورده شده است. آیاتی از قرآن نیز اغلب با نوع 

بنایی كه در آن قر ار گرفته و آن را آراسته اند مرتبط است. 

اشكال پرندگانی چون طاووس كه به پرندگان در كتیبه ها همچنین 

بهشتی معروفند دیده می شود. بیشتر این نقوش، در پشت و بغلهای 

طاق ورودی مساجد جای می گیرند تا همزمان شیطان را دفع و از 

،حوض هر مسجدی یا بنای مذهبی، معموالً 6مؤمنان استقبال كنند. 

د تا مؤمن ان دارای حیاطی است كه در وسط آن حوضی قرار دار

قبل از نماز وضو بگیرند. این حوض گاهی در زیر قبه كوچكی به 

شكل سایبان قرار می گی رد. این حیاط با حوض وسط آن، می 

تواند تمثیلی از نهرها و جوی های بهشتی باشد، زیرا قرآن از 

باغهای بهشتی كه در آنها چشمه ها می جوشند، بارها یاد كرده 

وان گفت، هنر اسالمی همواره به دنبال است.  در مجموع می ت

آرامش بوده و هست و در آن هیچ چیز ن شانگر جنبش و حركت نیست 

چون از نظر هنرمند مسلمان، محیطی كه مؤمنان در آن قرار می 

گی رند باید حسی از آرامش و آسایش را القا كند و این امر 

 با به كار بردن عناصری كه ذكر شد، شاید تحقق یابد



 

 

 

 معماری مذهبی:-2-3

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات 

 معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.

09903570990 
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