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  13/4/1389   :تاريخ دريافت مقاله  
  23/5/1389  : تاريخ پذيرش نهايي  

  
  
  
  

   1مژگان خاكپور
  2حسنعلي پورمند

  
  بناي مصلّاي شهر رشت تحليلي بر

  
  چكيده

گيرد كه  اي جاي مي ر سازندهنگ هايي است كه قدمت چنداني ندارد و در زمره نقدهاي آينده        نقد آثار معماري از مقوله    
بركـشيدن وجـوه مثبـت اثـر معمـاري و بـازخوانش         . هـاي طراحـي مـؤثر باشـد         تواند در تغييـرات مثبـت شـيوه         مي

ترين وظايف نقدهاي متداول   از مهم . خواند  هايي است كه نقد اثر معماري را فرامي         خصوصيات مطلوب طرح از روش    
هـا بـه    تمييز خوب و بد و قضاوت در اثر معماري و نيز ارتقاي طـرح در اين عرصه گسترش درك و فهم بهتر فضا،   

در اين مقاله، كه بر پاية تحقيق  .تر است دنبال حمايت و اصالح و بهسازي راهكارهاي طراحي در خلق فضاي مطلوب
هـداف نقـد   هاي ميداني انجام پذيرفته، ابتـدا مـروري بـر ا    اي و بررسي توصيفي ـ تحليلي و با روش مطالعة كتابخانه 

پردازد و از حيـث       ميبخش اصلي مقاله به بيان خصوصيات مصلّاي شهر رشت          . بناي معماري صورت گرفته است    
در پايان نوشتار به برشمردن وجوه مثبـت و منفـي اثـر، بـا ايـن                 . كشد  نقد تفسيري، در واقع اين بنا را به چالش مي         

افـزون بـر    . در آينده استفاده گردد، پرداخته شده اسـت       هاي مناسب طراحي      هدف كه از مزاياي نقد در تقويت شيوه       
نهند، از وجوهي كه از مطلوب  هايي از طراحي بناي مصلّي كه تأثيري ماندگار در ذهن مخاطب بر جاي مي اينها، جنبه

  . اند كاهند، متمايز شده بودن فضا مي
  

  .  رشت نقد معماري، مسجد جامع، مصلّاي1،نقد تفسيري، هرمنوتيك :ها كليدواژه
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

 E-mail: Khakpour@guilan.ac.ir  . ، استان تهران، شهر تهران دانشگاه تربيت مدرس،دانشجوي دكتراي پژوهش هنر. 1

  ، استان تهران، شهر تهرانانشگاه تربيت مدرساستاديار گروه پژوهش هنر، دانشكده هنر، د. 2
    E-mail: hapourmand@yahoo.com 
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  مقدمه
ايـن تأثيرگـذاري بـا    . گيرنـد  همه مردم در مواجهه و برخورد روزانه با آثار معماري تحت تأثير قـرار مـي     

نقـد بـه    . گـردد   توجه به قدرت درك و فهم مخاطبان، منجر بـه نقـد و حتـي انتخـاب در اثـر معمـاري مـي                       
تـرين هـدف آن       شود، مهـم    اي نقد مستفاد مي   گونه كه از معن     گيرد؛ اما همان    منظورهاي مختلف صورت مي   

توان ادعا كرد كه نقد اثر معماري، بـه تـشخيص    مي. تمييز دادن سره از ناسره و درست از نادرست است       
دانيم، قـضاوت در اثـر هنـري همـواره از             گونه كه مي    آن. كند  منظور قضاوت كمك مي     وجوه مختلف آن به   

  .ستهاي مخاطبان هنر بوده ا ترين دغدغه مهم
 انـد و ايـن درحـالي    بار در انتخاب مسكن خود اثر معماري را به نقـد كـشيده            كم يك   بيشتر مردم دست  

به بياني ديگر، در هر  . انجامد و گاه به دخل و تصرف در آن          ها گاه به تكرار در بنا مي        است كه اين انتخاب     
ت بـه نـوعي نقـد معمـاري را در           كنندگان معماري دست به گزينش بنايي بزنند، در حقيقـ           زمان كه استفاده  

تـوان گفـت كـه نقـد          عبـارتي مـي     به. كنند  پرورانند و براساس تفسيري كه از اثر دارند، انتخاب مي           ذهن مي 
  .معماري در زندگي تمامي افراد وجود دارد

دهيم، خالصـه     اما نقد اثر معماري فقط در برخورد با بناهايي كه ما آنان را مخاطب نياز خود قرار مي                 
هاي اجتماعي شهري و روستايي، بناهايي ذهـن مـا را مـورد خطـاب قـرار                   روزه در زندگي    همه. شود  نمي
پرسش مهم در اين زمينـه آن اسـت   . سازد  دهد و در چالشي ما را مجبور به فرايند تحليل و نقد اثر مي               مي
  اري تأثير نهد؟ هاي معم هاي خود در ارتقاي طرح تواند با تحليل آيا نقد آثار معماري معاصر مي: كه

نقد بناي معماري به شيوه مكتوب آن در جامعه كنوني سابقه چنداني ندارد و آنچه كه بيشتر مـانع از                    
در اين ميان عمدتاً    . گرا در كار نقد است      گردد، نگرش خالقان اثر معماري، مبني بر چالشي منفي          نقد اثر مي  

تـوان در مجـالت        كـه مقـاالت آن را مـي        آثار معماري شاخص كشورهاي ديگر به نقد كشيده شـده اسـت           
 ،پـردازد    هدف اين مقاله، كه به بررسي و نقد تفسيري بناي مصالي شهر رشت مـي               .ردمتعددي مشاهده ك  

  .برشمردن وجوه مختلف بنا به لحاظ فهم اثر و درك پذيرش اذهان مخاطبان از آن است
  

  لزوم نقد اثر معماري
 است و در واقع فرهنگ دريافت از نـسلي بـه   تغييرپذيرايندي پويا و  يا همان دريافت ـ فر  درك و فهم اثر ـ 

گيرد كه بتواند پاسخي همراه با خوشـي          اثر هنري هنگامي مورد استقبال قرار مي      . كند  نسل ديگر تغيير مي   
هـاي    و حمايـت از شـيوه     يكي از دسـتاوردهاي نقـد صـحيح، تقويـت           . و لذت به مخاطب خود منتقل سازد      

اين گونه نقد فقط براي تمييز خوب از بد نيـست بلكـه واكنـشي هدفمنـد     .  معاصر است هاي  مناسب طراحي 
هـا    نقد اصولي با سرند كردن وجوه مختلف اثر، به بـازخواني طـرح            . منظور نگرش به سوي آينده است       به
 از ديگر اهداف نقد هنر ـ و به طور اخـص نقـد   . انجامد هاي معماري مطلوب مي پردازد و به بسط شيوه مي

شـود   هنر اصوالً بدين منظور خلـق مـي  . معماري ـ نقد به قصد فهم اثر و به نيت درك طراحي معمار است 
كه حسي خوشايند به مخاطب خود بخشد و معماري مشخصاً بايد توانايي برقـراري ارتبـاط مناسـب بـا                     

ي و مفهـومي برقـرار   چنانچه اثر معماري نتواند با مخاطبان خود رابطـه ذهنـ   . نفع را داشته باشد     افراد ذي 
. كنـد   هاي موفق افول مي     شود و در نتيجه به درجاتي پايين از طراحي          سازد، از اهميت هنري آن كاسته مي      

. كنـد   اري كمك مي  وري از فضاي معم     سازي بهره   شده و بهينه   نقد بنا در اين زمينه به درك فضاي طراحي        
اي از قوانين  اي نيست و اينكه جامعه ما با مجموعه دانيم رابطه هنر با جامعه موضوع ساده       با اينكه ما مي   «

» گرا مواجه است، اين وظيفه ماست كه در جايگاه هنرمند، به سوي آزادي گام برداريم               كار و مطلق   محافظه
  ).3، 1384ديبا، (
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وجـوه هنـري كمتـر بـه آن         تواند به دنبال هدفي ويژه باشد كه در سـاير             همچنين در معماري، نقد مي    
تواند جنبـة آموزشـي       در معماري، نقد مي   . منظور اصالح و بهسازي است      ده است و آن، نقد به     پرداخته ش 

گونه كه با به چـالش       هاي موفق هدايت كند؛ آن      داشته باشد و ذهن طراحان معماري را به سمت ارائه طرح          
هــاي موجــود و نقــد و بررســي وجــوه مثبــت و منفــي اثــر، راهكارهــاي طراحــي در ذهــن  كــشيدن طــرح

تـر در واقـع دسـتاورد         كنندگان اثرهاي بعد، داراي كيفيت بهتري است و طرح فضاي معماريِ مطلوب             قخل
  . آيد شمار مي اين گونه نقد به

بـدين  . ترين عوامل پرداختن به نقد است       در پي بررسي اهداف نهايي نقد معماري، فهم موضوع از مهم          
ي معماري دانست كه سـودمندي آن را موجـه          توان نقدهاي معماري را رسيدن به دركي از فضا          سبب مي 

عالوه، نقد معماري قادر است با بيان خود از گذشته و حال براي رسيدن بـه توليـد آثـار بهتـر در                         به. كند
نگر است، از نقد به مثابه ابزاري براي پيشرفت كيفيـت فـضايي               اين نوع نقادي كه آينده    . آينده استفاده كند  

دهد و صورت تهديـدي آن نيـز حـذف            د معماري وجه منفي خود را از دست مي        بنابراين نق . جويد  بهره مي 
  .گردد مي

سـه وجـه وجـود      ) در فرايند هرمـسي   (در هرمنوتيك   . اهميت زبان در علم تفسير كامالً مشخص است       
 و  3؛)انتقال از معنايي به معاني ديگر     ( دوم شرح و توضيح دادن       2؛نخست مرتبه گفتن يا اظهار و بيان      : دارد
كنـد؛ ولـي    پذيري تـالش مـي   ترديد هر نوع تفسيري براي رسيدن به حداكثر اثبات         بي «4.م ترجمه كردن  سو

بنابراين تفسير . از حيث علّي باشند توانند مدعيِ داشتن ماهيت معتبر پذيرترين تفسيرها نيز نمي    حتي اثبات 
، 1385وبر، (» يرفتني استاي باقي خواهد ماند كه به طور خاص موجه و پذ      مذكور فقط به صورت فرضيه    

توان ادعا كرد كه برخالف بسياري از نقدها، نقد تفسيري قطعيت ندارد، زيـرا                بر اين اساس، مي   ). 43 و   42
تـوان بـه    برد، بلكه در بسياري از موارد حتي نمي پي هاي خالق اثر     توان به انگيزه    نه تنها به طور يقين نمي     

  .يقين به تفسير خود مطمئن بود
هـاي از پـيش تعيـين شـده و         تفسيري، برخالف نقد معياري، تطابق اثر طراحي شـده بـا مـالك             در نقد 

. اصول و احكام، اهميت چنداني ندارد بلكه درك و فهم اثر از طريق مخاطب از ديدگاهي ويژه مدنظر اسـت   
ذهـن مـا   هايي است كـه در   در اين نوع از نقد، هدف از تفسير و تأويل همانا درك معناي اشكال و صورت              

تفسير، فعاليتي اسـت كـه هـدف آن رسـيدن بـه فهـم               «. دهند  شوند و فهم ما را مخاطب قرار مي         متبلور مي 
  ).54، 1387اللهي،  آيت(» فهم نيز عبارت از درك ذهنيت و روان فرد ديگر است. است

ي اي از نقد تفسيري است كـه در آن حمايـت و طرفـداري از صـاحب اثـر بـه جـا                        نقد جانبدارانه گونه  
تمسك جستن به خود اثر و يافتن شواهدي         5.كند  گيرد و نكات مثبت اثر دوچندان جلوه مي         داوري قرار مي  

هاي منتقد، از ديگر راهكارهاي مـورد اسـتفاده در    از درون موضوع معماري مورد نقد، براي اثبات ديدگاه     
ايـن در حـالي     . يابـد   ميت زيادي مي  در نقد جانبدارانه كمك به تغيير نوع نگاه مردم اه         . نقد جانبدارانه است  

است كه اين گونه نقد به دليل قابليت وسيع در درك و فهم اثر، ارزيابي و حتي قـضاوت بيـشتر از سـاير                        
براي شناخت بهتر بناي مسجد جـامع       . گيرد   قرار مي  برداري  انواع نقد در آثار هنري و معماري مورد بهره        

شود، از نقد تفسيري استفاده شـده         الي رشت شناخته مي   شهر رشت، كه نزد عموم مردم شهر با نام مص         
  .است
  

  مساجد جمعه و مصلّي
مسجد عبادتگاه ويژه مسلمانان است كه در كتاب مقدس قرآن بر اهميت آن تأكيد گرديده و اصولي بر آن         

هاي زيستي ايـران پـس    وعهمترين اجزاي كالبدي مج    هاي نيايش، از مهم     مساجد و مكان  . مترتب شده است  
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اند؛ زيرا يكي از وجوه تمايز اسالم با ساير اديان، توجه به نيايش و خلوص ارتبـاط كالمـي                     از اسالم بوده  
هـاي    هاي مكرر در اسالم، تعالي ايـن ارتبـاط، در مـساجد و مكـان                براساس توصيه . مخلوق و خالق است   

 و هم توجه ويـژه      پذيرد؛ و انجام فريضه هم منوط به ابعاد شخصي است           اجراي نماز جماعت صورت مي    
 در پي اين هدف بزرگ اسالم، در فضاي زندگي اجتماعي مسلمانان،           . سياسي و فرهنگي   ،به ابعاد اجتماعي  

مـسجد  . كثيري را پاسخگو باشند، شـكل گرفتنـد و اهميـت يافتنـد             ها كه تجمع عده     مساجد جامع و مصلي   
، مسجد عالوه بر اينكه محل انجام       در صدر اسالم  «. براي مسلمانان داراي كاربردهاي متعددي بوده است      

مسجد تاالر اجتماعات   . رفت  فرايض و اقامة نماز بود، نهادي سياسي و اجتماعي و اداري نيز به شمار مي              
مسلمانان، خانة مستمندان، اقامتگاه مسافران و كاروانيان، پناهگاه مظلومـان، مكـاني بـراي درس و بحـث               

جنگ و بسيج و گرفتن ماليات بود و نقـش          ) اعالن(سالطين، اعالم   طالب و محل ايراد خطابه، ابالغ فرامين        
بـا توجـه بـه گـستردگي كـاركرد مـسجد،       ). 39، 1374كياني، (» مهمي در زندگي روزمره مسلمانان داشت 

  .خاص بودن جايگاه آن در حيات اجتماعي مردم مسلمان امري بديهي است
هـاي غيراسـالمي، سـمت يـا      همچنين از عبادتگـاه ترين وجوه تمايز مسجد از ديگر بناها و   يكي از مهم  

در ) شبستان(تاالر عبادت   «: دارد  بوركهارت در مورد مسجد چنين بيان مي      . جهت آن و توجه به قبله است      
تجمـع  . عالم اسالم، برخالف كليسا يا معبد، داراي هيچ مركزي كه عبادت به آن سمت و سـو يابـد نيـست                    

توانـد بـا       كه خصلت جوامع مسيحي است، در عالم اسالم صرفاً مي          مؤمنان در اطراف يك مركز، آن گونه      
شـان    در هر مكان ديگري مؤمنان در عبادت      . زيارت مكّه و عبادت جمعي پيرامون خانة كعبه مقايسه گردد         

ــد    ــرايش دارن ــسجد گ ــاي م ــرون از ديواره ــز دور و بي ــك مرك ــه ســوي ي ــارت، (» ب   ). 175، 1386بوركه
قـرار گـرفتن مـسجد در    «. ژه مسجد جامع ـ نيز اهميت خاصـي داشـته اسـت    وي مكان استقرار مسجد ـ به 

و همجواري منطقي عملكردها در فضا، تنوع كـاربري آن را افـزايش داده و امكـان                 ) ي شهري (ها  مجموعه
مـساجد  ). 36،  1376پرونـد،   (» توقف براي منظورهاي جنبي و مكمل را براي مردم شهر فراهم كرده است            

  .شده است اي دارد ساخته مي مع، در قطب شهر يا جايي كه هويت مكاني ويژهمهم شهر و مسجد جا
ويژگي مسجد جامع در قياس با ساير مساجد، اجازه وعظ و وجود منبر در مسجد است، كه اين خود                   

گـردد، ايـراد خطبـه        در مسجد جامع كه گاه به آن مسجد جمعه نيز اطالق مـي            . دهد  اهميت آن را نشان مي    
ا اجازه امام عصر و نمايندگي از طرف باالترين مرجـع رهبـري مـسلمانان كـشور، صـورت                   نماز جمعه، ب  

بود، وظايف متعددي را در جامعة مـسلمانان بـر عهـده            ) ص(اولين مسجد كه همانا خانة پيامبر       . پذيرد  مي
 و داشت و كارهايي مانند تدريس، تدفيق، مراقبت از بيماران، اعالن اخبـار عمـومي، رسـيدگي بـه دعـاوي                 

  . شد نظاير اينها نيز در آن انجام مي
مساجد به نـشاني از اقتـدار سياسـي و اجتمـاعي تبـديل شـدند و ديگـر تنهـا نمـاد                       «اين گونه بود كه     

گرفتند و اين خود از مفهوم واقعي زندگي در اسالم ـ كه   روحاني نبودند، بلكه امور مادي را نيز در بر مي
مساجد جـامع بـا همـين    ). 24، 1379ارجح، (» گر هستند ـ جدا نيست حيات دنيوي و اخروي در امتداد يكدي

نماد جمع بودن است؛ يعنـي نـه تنهـا تعـداد               در حقيقت جامع،  . ها در شهرهاي مختلف شكل گرفتند       ويژگي
ترين فضاهاي جمعي و      شوند، بلكه اين فضا در زندگي مسلمانان جزو مهم          كثيري از مردم در آن جمع مي      

از اين رو، ارتبـاط تنگاتنـگ عناصـر مهـم     . يابد اي به آن اختصاص مي هاي گسترده   يتعمومي است و فعال   
ارتباط «. آيد  شهري و مسجد و تقارن استقرار آنها از نكات مهم در جايابي مسجد جامع شهر به شمار مي                 

كـز  مر(بـا داراالمـاره     ) به عنوان مركز مذهبي و عبادي     (ويژه مسجد جامع شهر       منطقي و نظم مسجد و به     
مورد توجه و اذعان محققـان در       ) مركز دادوستد شهر  (و بازار   ) مراكز آموزش (، مدارس   )حكومت و قضا  

هـا در مركـز آنهـا و          تر نيز مـساجد محلـه       در مقياس كوچك  . هاي مسلمانان بوده است     هاي مجتمع   ويژگي
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ز مـردم محلـه بـود       انبـار و آنچـه كـه مـورد نيـا            مرتبط با بازارچه، تكيه و حسينيه، حمـام، آب        و  همجوار  
شـد و   در ايـن مراكـز مـسجد قلـب تپنـده شـهر محـسوب مـي        ). 137،  1376زاده،    نقي (،»يافتند  استقرار مي 

   .رفت مهم شهري در جوار آن انتظار ميي ها قرارگيري كاربري
از مـسجد كـه بتوانـد        هاي اوليه اسالم، و گرايش خيل مردم به دين، ايجاد مكاني غير             پس از طي سده   

ها محل اجتماع عمـومي مـسلمانان در          مصلي. نمود  هاي مسلمانان را سامان دهد، الزم مي        ز فعاليت برخي ا 
هايي در ادوار مختلف در كنار ايـن          رساني  شهرهاي بزرگ هستند كه براي انجام برخي از فرايض و اطالع          

. ماندنـد  م متروك مي هايي ه   هايي مورد استفاده قرار گرفتند و در زمان         گونه شهرها متولد شدند، در دوره     
عالوه، قيود آداب رفتاري در مـساجد را نيـز    توانست محصور يا فاقد حصار فيزيكي باشد و به      مصلي مي 

گرفتنـد و پـس از        ها در مقطعـي از زمـان شـكل مـي             بدين سبب در برخي از شهرها مصلي       6.نداشته است 
اي كه امـروز ديگـر جـز          شتند، به گونه  گ  استفاده ماندن آنها، به كاربري ديگري بدل مي         گذشت مدتي از بي   

مـساجدي كـه بـراي شـهرهاي بـزرگ سـاخته         مـساجد جمعـه و خـصوصاً   «. نامي از آنها بر جاي نيست     
افتاد كه گنجايش تمام مؤمنان ـ يعني مردان مسلمان بـالغ آزاد ـ را كـه مقيـد بـه        شدند، كمتر اتفاق مي مي

ي ممكن نبود كه تمام افراد مسلمان در ايـام عيـد فطـر و               نماز جماعت بودند، داشته باشند؛ و به طريق اول        
هـاي    جمعي عمومي كه در موقع شيوع وبـا و طـاعون و خشكـسالي               عيد قربان، يا به هنگام دعاهاي دسته      

هـاي    مراسـم نمـاز و دعـا در زمـين            در اين گونه مواقـع،    . شد در آن جمع شوند      بسيار طوالني گزارده مي   
بـه عبـارتي،    ). 298،  1366 گدار،(» شد  ه عموماً در كنار شهر بود برگزار مي       وسيع و آزادي به نام مصلي ك      

اي در هـواي آزاد باشـند كـه در كنـار              توانـستند نمازخانـه      مـي   ها در ايام گذشـته،      مساجد جمعه و مصلي   
كـه در     گرفتند؛ چنـان    منظورهايي كه نيازمند فراخوان عمومي مسلمانان بودند، شكل مي          شهرهاي بزرگ به  

  .ري از شهرها فقدان مكان مناسب و وسيع عامل وجود مصلي در شهر بودبسيا
وجود نداشتن ساختماني با الگويي ثابت براي       
مصلي موجب شد تا ايـن مكـان در زمـره بناهـاي        
مهم اسالمي قرار نگيرد و سـبك و سـياق خـاص            

نـشين كـه در       اما در ممالك مـسلمان    . خود را نيابد  
مـصلي    اند، عمومـاً   انجام فرايض ديني مصرّ بوده    

داراي در، ديوارهاي جانبي و با تعبيه محرابـي در        
 مصلي گاه رواق و منبر و حتي   7.اند  ديوار آن بوده  

هـا و     اند و گاه مـصلي از رواق        شبستان نيز داشته  
  . شد هايي فاقد ديوار و در تشكيل مي شبستان

هـا داراي تركيبـات       با توجه به شواهد، مـصلي     
اما نكته مهـم و مـشترك در همـه          اند؛    مختلفي بوده 

آنها، آزادي و امكان تجمع كثيـري از مـردم شـهر            
گيري مصلّي در بـسياري از شـهرهاي فاقـد آن             بعد از انقالب اسالمي، همين نكته خود موجب شكل        . است
  ).1شكل (در شهر رشت نيز چنين عاملي لزوم ساخت مصلي را نمايان كرد . شد

  
  رشتبناي مسجد جامع و مصلّاي شهر

هاي شهر قرار گرفته است؛ ميداني كه تا چنـد دهـه پـيش                ترين و پرترددترين ميدان     اين بنا در يكي از مهم     
ها نفر از مـردم كـشورمان، بـه           شد و در زمان حاضر نيز هر ساله ميليون          نقطه انتهايي شهر محسوب مي    

  نماي حياط دروني مصلّاي رشت.1شكل
   نگارندگان:     منبع
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دهد  دو خيابان مهم را سامان ميميدان توشيباي اين شهر امروزه تقاطع . كنند عنوان مسافر از آن گذر مي
  ). 2شكل (انفصال در ضلع شرقي ميدان واقع است  و بناي مصلي بي

  

  
  ي رشتتصوير هوايي از مصال. 2شكل 
  google aearths ،2/9/88  :            منبع

  
اين بنا همچنين در حد واسط اين ميدان و يكي از دو 

وجـود  . اردرودخانه شهر ـ به نام زرجوب رود ـ قرار د  
اين رودخانه در جوار مـصلي هـم بـه منزلـه پتانـسيلي              
براي تقويت بناست و هم خـود نـوعي تهديـد محـسوب             

گردد؛ زيرا امكـان ايجـاد گـذرهاي پيـاده در اطـراف               مي
 در   هاي تفريحي كه معمـوالً      رودخانه و استقرار كاربري   

گيرند، مخاطبان بيشتري را بـه ايـن          ها شكل مي    كنار آب 
كند، اما از طـرف ديگـر، بـه           ز شهر دعوت مي   محدوده ا 

بينـي نـشدن       و پيش  8دليل آلودگي بيش از حد رودخانه     
تمهيــدات الزم، فــضاهاي مجــاور آن از نظــر فرهنگــي  

البته اين رودخانه موجب شـده اسـت كـه          . اند  توسعه مناسبي نيافته و به مكان تجمع بزهكاران تبديل شده         
 چنداني نداشته باشند و حريم بـصري مـصلي را تحـت فـشار قـرار      بناهاي اطراف مصلي، تراكم و ارتفاع 

زمينـة مناسـب و مطلـوبي از نظـر ديـداري بـه                عـالوه، پوشـش گيـاهي غنـي مجـاور رود، پـس              به. ندهند
با اين وصف، ساختمان مصلّي با تأثيرگـذاري بـصري          . هاي اطراف و از جمله مصلي داده است         ساختمان

  ). 3 شكل(يت ؤر قوي، بنايي است قابل
  

  تاريخچه طرح و ساخت
طراحي مقدماتيِ آن، بـه دسـتِ       .  شروع شد  1362هاي اوليه پس از انقالب، يعني در سال           اين طرح در سال   

يكي از معمارانِ مشهورِ كشور به داليل ايرادهاي وارد شده و مطابقت نداشتن با شرايط اقليمي گـيالن از                   
 امـام جمعـه وقـت   سـپس  . ان ـ مورد پذيرش قـرار نگرفـت   كارفرما ـ يعني نماينده ولي فقيه در است سوي 

وساز در گـيالن بـه مـشورت          نظران ساخت   اي از صاحب    طرح اولية مصلّي را با عده     ) اهللا احسانبخش   آيت(
كنندة معمـاري بـومي در طـرح رعايـت نـشده              گذاشت و با مسجل شدن اينكه برخي از نكات مهم و تعيين           

بـه عنـوان    9اين گونه بود كه مهندس رييس سميعي. در نظر گرفت است، وي طراح جديدي را براي مصلي        

  حريم بصري مصلّاي رشت. 3 شكل 
  نگارندگان: منبع

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

31 

شت
ر ر

شه
ي 

صلّا
ي م

 بنا
 بر

يلي
تحل

  
زي

سا
هر
 ش

ي و
مار

مع
مة 

نا
  

او با قبول اين طرح به مدت دو سال به تحقيـق در خـصوص معمـاري بـومي                   . طراح مصلي انتخاب گشت   
هـدف وي ارائـه     .  و مساجد قـديم شـهر رشـت پرداخـت          10»بيه پيش «ويژه بقاع     مساجد شمال كشور و به    

ماري گيالن را داشته باشـد، بلكـه از مـساجد اسـتان نيـز در جهـت                  طرحي بود كه نه تنها رنگ و بوي مع        
اي براي طرح مـذكور   برداري كند و نكات مثبت معماري مساجد استان را دستمايه  احياي سنت هنري بهره 

  . قرار دهد
و هاي اوليـه پـس از انقـالب بـر سيـستم فكـري                   البته ناگفته نماند كه فضاي سياسي و اجتماعي سال        

دارد كـه خواسـته او،      رييس سميعي در اين زمينه اذعـان مـي        . ولوژيك طراحي مؤثر بوده است    نگرش ايدئ 
شيفتگي مردم به انقالب و رهبر بزرگ آن؛ زرا بـه اعتقـاد وي   طرحي بوده است حاوي روح زمانه و       ارائه  

خود وي در خصوص اين طرح مدعي اسـت كـه مـصلي             . اي نماينده و بيانگر عصر خود است        هر معماري 
 متنـاظر با شرايط جنگ ايران و عـراق  او اين بنا را .  است يانگر اوضاع اجتماعي نيمه اول دهه اول انقالب       ب

رسـيد    داند، چرا كه به اعتقاد وي در آن زمان كسي گمان بر طوالني بودن جنگ نداشت و به نظر نمي                     نمي
ها شـيفتگي مـردم بـه رهبـر         تن. هاي بعد نيز آن گونه تحت تأثير جنگ قرار گيرد           كه فضاي كشور در سال    

انقالب موجب شد تا او در ايده كلي، بنايي ماندگار را كه دربردارنـدة خـاطرات تـاريخيِ معمـاري مـذهبي              
هـاي مثبـت معمـاري        وي به بيان خود تالش داشته است تـا ويژگـي          . وراندبپرسنتي بومي باشد، در ذهن      

كلـي طـرح را تركيبـي از معمـاري مـساجدِ            ) انسپتك(و انگاره يا مفهوم     سنتي را در قالبي جديد ارائه كند        
گـرا و   بـرون (و معمـاري مـساجد شـمال كـشور     ) گراي فالت ايران با صحن مركزي و رواق داخلي       درون

گرا و چهار ايواني شمال كـشور در ايـن طـرح كـه      ِ مساجد برون  ويژگي. در نظر گرفته است   ) چهار ايواني 
هايي سرپوشيده و  ه شده و حد واسط فضاي بسته و باز، رواق هاي پيرامون احاط    چهار طرف بنا با حياط    

  ).4شكل (خورد  اند، به چشم مي بسته نيمه
  
  هاي اوليه طرح ايده

گونـه كـه بيـان        هاي مصلي، همان    يكي از ويژگي  
ايــن . هــاي پيرامــوني بناســت شــد، وجــود رواق

ها به لحاظ اقليمي كاركردي مناسب دارنـد          رواق
هـاي سـاختمان      ها به جـداره    و از نفوذ كج باران    

همچنــين در اقلــيم معتــدل . كننــد جلــوگيري مــي
هـاي عمـودي ايـن        بـا بـاز كـردن پنجـره          گيالن،
ها، رطوبت هـواي درون سـاختمان تعـديل           رواق
شـود و افـزايش سـطوح داخلـي صـحن نيـز               مي

عناصر نمادين طـرح، تلفيقـي از       . گردد  ميسر مي 
معمــاري ســنتي فــالت ايــران و معمــاري بــومي 

  .اند گيالن
ــرح ــراح،    در ط ــي ط ــدماتي و اجراي ــاي مق ه

هـاي    بـراي سـقف   » نـيم كـوزه   «مصالح آجر قرمز با بندكشي سفيد در نظر گرفته شده و پوشـش سـفال                
البتـه ايـن تفـاوت    . مد نظر بـوده اسـت  هاي مرسوم در معماري گيالن    »كله شيري «چهارشيبه بنا بر روي     

. انـد   صالح چوبي همچون اسـكلت كلـي بنـا، از بـتن طـرح شـده               ها به جاي م     وجود دارد كه اين كله شيري     
هـاي همجـوار موجـود نبـود و بـه ناچـار               متأسفانه در زمان اجرا، آجر قرمز مناسب در گـيالن و اسـتان            

  كننده بنا هاي احاطه رواق.4شكل
  ارندگان نگ:            منبع
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ايـن تغييـر از نظـر معمـاري مـصلي، از            . كشي طوسي تغيير يافـت      ا بند بمصالح ديوار به آجر توپر سفيد       
هـاي نـيم    پوشش سقف براي سفال. يب جدي بر شاكله آن وارد كرده است     ايرادهاي مهم اجراست، كه آس    

 درصد طرح و محاسبه شده بـود، كـه بـه دليـل تعجيـل                23هاي ساخت سنتي با شيب        كوزه مطابق روش  
به رنگ سفال، جانشين سفال نـيم كـوزه        ) ايرانيت( مناسب، آردواز     كارفرما و مخالفت براي احداث كارگاه     

ترين بخش ناخواناي مصلي است، در واقع اعمال سليقه           مهمد كه به زعم بسياري،      گنبد مسج . سنتي گشت 
 معمــار مــصلي، طــرح گنبــد را .مــستقيم كارفرمــا بــوده اســت

هـاي    با پايه مربع با گوشـه     » گنبد رك «متناسب با سنت گيالن     
امـا نماينـده وقـت      بريده شده و شيبي تند در نظر گرفته بـود،           

مـشابه بناهـاي مـذهبي شـهرهاي      خواهـان گنبـدي       ولي فقيـه،  
مركزي ايران بود، و اين خود منجر به سـاخت گنبـد دوپوشـه         

تـرين مـشكلي بـود كـه           بزرگ  اين تضاد سليقه،  . موجود گشت 
بـه  . رييس سميعي به خاطر كارفرماي طرح با آن مواجـه شـد           

هر حـال از نظـر طـراح، فـرم گنبـد موجـود بـا فـرم كلـي بنـا                      
ر اعمـال شـده مـصالح پوشـش         براساس تغيي . همخواني ندارد 

هـاي بـام      نهايي گنبـد، مـس در نظـر گرفتـه شـد تـا بـا سـفال                 
هماهنگي داشته باشـد و در عـين حـال معـضالت كاشـيكاري              

در . اند ـ نداشـته باشـد    گنبد را ـ كه بناهاي گيالن با آن مواجه 
گيالن، رويش گياه و خزه بر روي كاشيكاري گنبـدها يكـي از          

  . پوشش استمشكالت اساسي اين نوع 
در داخـل بنـا نيـز       . هاي سـنتي در معمـاري بـومي گـيالن اسـت             هاي خارجي بنا ملهم از ستون       ستون

. انـد   از مساجد قديمي و مهم استان همانند مسجد صفي و مسجد حاج صمد خان تـأثير پذيرفتـه                   ها،  ستون
 و شماي كلي و عناصـر  آوري است كه معماري اين منطقه بسيار نزديك به معماري باكو است             الزم به ياد  

از همسايگان شمالي ايران به معماري قديم شهرهاي گيالن ـ و البته از معمـاري     معماري زيادي به تناظر،
  .گيالن نيز به آن مناطق ـ راه يافته است
هاي متداول منطقه همانند آجربـري بنـاي مـسجد اكبريـه الهيجـان                معماريِ سردر مصلي از آجربري    

هـاي مرسـوم در بقـاع و          بنـدي   بندي به كار رفته در مـصلي نيـز از رسـمي             عالوه، رسمي  تأثير گرفته و به   
گيري از معماري منطقه و رنـگ و بـوي ويـژه              به بيان رييس سميعي، تالش وي بهره      . مساجد گيالن است  

  .آن بوده است، در عين حال كه از معماري فالت ايران هم دور نيست
هـاي مـساجد      گلدسـته . شد  ه جاي مناره از گلدسته استفاده مي      در معماري مساجد گيالن، در گذشته ب      

هـاي مـصلي،      در گلدسـته   11.اند و ارتفاع كمتر و قطر زيادتري دارند         گيالن از نظر تناسب، با مناره متفاوت      
هاي زير سقف، با ارتفاع مشابه ايـن عنـصر در مـساجد قـديم گـيالن                   پوشش سفال به انضمام كله شيري     

اي در نظر گرفته شـده بـود، كـه هـارموني              هاي گلدسته به رنگ فيروزه      عاب كاشي طراحي گرديد و طرح ل    
هـاي سـفيد بـه وجـود آورد؛ امـا بـا درخواسـت كارفرمـا،           توانست با آجر قرمز و بندكشي     مناسبي را مي  

  .شان نيز افزوده شد هاي مصلي به مناره تغيير يافتند و بر ارتفاع گلدسته
هـاي    بري است و به اعتقاد طراح، اسليمي        از مساجد گيالن به شيوه الماس     هاي درون بنا متأثر       بري  گچ

هـاي    و طرح شمسه و اسليمي    ) 6شكل  (گانه عرفان ابن عربي است        فضاي زير گنبد، نمادي از مراحل هفت      
بـري و كاشـي        تذهيب كار شده در بناي مـصلي تلفيقـي از گـچ            .آن تمثيلي است از ارتباط زمين و آسمان       

 سنت تزييني مساجد در گيالن، به دليل تاريك شدن فضا با كاشيكاري در هواي ابري گـيالن،        بنا بر . است

  يكي از سردرهاي بناطرح . 5شكل 
  هاي مصلي تصوير از آرشيو نقشه: منبع
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چنين نبوده است كـه ايـن شـيوه تـزيين در سـطوح              
و در عـوض    وسيع در فضاهاي دروني به كار رود؛        

تـر    بري كه درون بنـا را روشـن           در آن بيشتر از گچ    
 ديگـر اينكـه، در    . استفاده شـده اسـت       دهد،  جلوه مي 

معماري گيالن به دليل ارتباط مستمر با كـشورهاي         
هاي رنگين كـاربردي طـوالني        شمالي، ساخت ارسي  

و مستمر داشـته، و در بنـاي مـصلي نيـز از ارسـي               
  .بهره زيادي گرفته شده است

  
  

  خصوصيات فيزيكي بنا
مصالي رشت در نگاه نخست، ظاهر بنايي با كـاركرد مـذهبي را              •

كند و اين خـود از وجـوه مثبـت طـرح         ميدر مقياس شهري ارائه     
اين بنا در مقايسه با ديگر بناهاي شـهر مـساحت و متـراژ              . است

. شود  تري دارد و همين خود در نگاه نخست مشاهده مي           گسترده
سـازد، بـه     آنچه كـه بنـاي مـورد بحـث را در ذهـن مانـدگار مـي                

هـا و عناصـري اسـت كـه بـراي معمـاري مـذهبي                 كارگيري فرم 
گيري زياد از عناصـر معمـاري         بهره. كنند  عيِ معنا مي  اسالمي تدا 

 آن را به صـورتي شـاخص، چونـان مـسجد جـامع               سنتي بومي، 
هاي ويـژه     طرح، شكل و خصيصه   «عموماً در مساجد،    . نماياند  مي

در نتيجـة تكـرار   بنا ـ از جمله گنبد، مناره، محراب و مانند اينها ـ   
، 1376سـليماني،   (» انـد   در طول قرون در ذهن مردم نقـش بـسته         

در مجموع همـاهنگي فـرم و عملكـرد در ايـن بنـا از نكـات          ). 227
 ).7شكل (آيد  مثبت آن به شمار مي

  

پس از احداث، كاركرد مسجد      از آنجا كه مصالي شهر رشت      •
جامع شهر را به خود اختصاص داده اسـت و بـه همـين نـام                

هاي مهم شهري باشد؛ امـا طـرح          ا كاربري شود، بايد داراي ساختار ارتباطي مناسبي ب        نيز شناخته مي  
هاي محيطي، فاقد ارتباط با عناصر مهم شهري نظير راسته بازار و نقـاط اداري و                 براساس محدوديت 

اي تنگاتنگ با مقرهاي تجاري و فرهنگـي داشـتند و             رابطهتر شهر همواره      مساجد قديمي . تجاري است 
در گذشـته،   . نـد ا   ساخته  بندي شهرها را مي     خواندرواقع محورهاي اصلي عبوري به همراه مسجد، است       

هـاي    هـاي متنـوع و تـراكم فعاليـت          با استقرار در مسيرهاي اصلي ارتباطي، ايجاد دسترسـي        «مساجد  
. پيرامون آن، نوعي پويايي فضايي در سه زمينة قابليـت دسترسـي، نفوذپـذيري و عملكـردي داشـتند               

مراتبـي از فـضاهاي عمـومي و          زيني آن در سلسله   مرهون جايگ   پويايي فضايي ساده و شكيل مسجد،     
هاي كوچك و     عمومي، ايستا و پويا، فضاهاي باز و سرپوشيده، خطي و گرد هم آورنده با مقياس                نيمه

پيوستگي مسجد با اين فضاها كه      . ع اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي است      متنوبزرگ و با عملكردهاي     
كنندگان با اهداف و نيازهاي متفاوت        كرد، پيوند استفاده    يحس تداوم و تنوع و تحرك فضايي را القا م         

منفك شدن  ). 39،  1376پروند،  (» را نيز به همراه داشت و مكملي براي پويايي فضايي و مكاني آن بود             

  تزيينات زير گنبد مصلي . 6 شكل 
  نگارندگان:          منبع

منظور  هندسه در پالن مصلي، به. 7شكل 
  هماهنگي فرم و عملكرد

  هاي مصلّاي رشت تصوير از آرشيو نقشه: منبع
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مصالي شهر رشت از مسيرهاي گذري پياده و محورهاي تردد افراد، موجـب شـد تـا ايـن بنـا كمـي                       
هايي كه در ايامي غير از روزهاي اقامه نماز داراي مخاطب باشند           يمغفول واقع شود و چنانچه كاربر     

 ).8شكل (كنند تا با حيات شهر عجين گردد  در جوار آن شكل گيرد، به اين بنا كمك مي
 

  
  عدم ارتباط محورهاي پياده با بناي مصلي. 8شكل 
  نگارندگان:   منبع

 
تقرار آن در يكي از مسيرهاي اصلي تـردد و          رغمِ عدم انسجام مسجد جامع با ساختار كل شهر، اس           به •

ميداني كه داراي بيشترين ميزان رفت و آمد افراد غيربومي است، موجب شده است كه بنا بـه عنـوان                    
 .اي شاخص در اذهان باقي بماند نشانه

انـداز    شود، مـستغالت مـسجد نبايـد چـشم           نتيجه مي  12گونه كه از اصول حاكم بر معماري مساجد         آن •
استقرار دوباب فضاي تجاري در دو سوي درگاه و         . الشعاع خود قرار دهد      آن را تحت   سطوح خارجي 

درِ اصلي مسجد جامع، كه در هيبت و كاركرد در مقياس ايـن بنـا نيـستند، تـأثيري منفـي بـر فـضاي                         
 .اند روحاني مصلي گذاشته

ارتباط متقابل گذر   هاي مصلي كه جاي بازنگري و طرح مجدد دارد، ضعف در تعامل يا                يكي از ويژگي   •
هاي فلـزي اسـت       هر چند محيط پيراموني مصلي داراي ديوارهاي شفاف با نرده         . پياده و كالبد بناست   

كه منجر به عدم انقطاع ارتباط بصري درون و برون محوطه شده است، اما بسته بودن درهاي متعدد                  
خود حـس كننـد و ايـن خـود          محوطه، موجب گشته است كه مردم عادي نتوانند اين بنا را در نزديكي              

ــي     ــردم م ــا و م ــدايي بن ــب ج ــود  موج   ش
درهـــاي هميـــشه بـــسته و دو ). 9شـــكل (

رسد از بسته     فروشگاه ويژه كه به نظر مي     
انـد    كننـد، باعـث شـده       بودنِ در مراقبت مي   

. مصلي از زنـدگي مـردم شـهر دور بمانـد          
البته ناگفته نماند كـه بـاز هـم تغييـرات در            

از . انـد  ل بـوده موجب بروز اين مـشك       طرح،
جملــه در طــرح تكميلــي، خريــد و انــضمام 
بخــشي از منطقــه مــسكوني شــرق مــصلي 
ــاري و رواق    ــضاهاي تج ــداث ف ــراي اح ب
. مجاور آن مطرح بود، كه تحقق پيـدا نكـرد        

اين عدم تعامل مردم و بناي مـسجد، خـود          
  .درِ شرقيِ مصلي كه اغلب اوقات بسته است. 9شكل 
   نگارندگان :        منبع
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. دهـد   تقليل ميشوندگي بنا را شود و دعوت موجب عدم پذيرش اثر معماري از سوي مخاطبان عام مي    
به مصلي از معايـب عمـده آن اسـت؛ امـا            )  فقدان محور حركتي  (در زمان حاضر نبودِ دسترسي پياده       

توانـد موجـب تقويـت        چنانچه طرح زون شهري محوطه حريم رودخانه مورد توجـه قـرار گيـرد، مـي               
 .عملكردي اين اثر شود

. در نظر گرفتـه نـشده اسـت       ساختمان  قواره زمين خود است اما فضاي تنفس الزم براي          بناي مصلّي    •
تواند به دليل طراحي محوطه پيراموني آن باشد كه فاقد انتظام فضايي محسوس اسـت و                  اين نكته مي  
اي شـكيل در آن نقـش بـسته و            رسد بنا فقط در زمين جاي گرفته است، نه آنكـه بـه گونـه                به نظر مي  

 .استقرار يافته باشد
بـصري  مصلي در زمان حاضر داراي حريم      •

اي كه وسعت ميدان و       مناسبي است، به گونه   
تناسبات آن موجب شده است كه شاكلة بنـا         
نمايان باشد و اكنون براي رويت آن نيـازي         

البته وسـعت بنـا و      . به كنجكاويِ زياد نيست   
ــالي     ــر و خ ــضاهاي پ ــا ف ــي آن، ب ــم كل حج

ــا بــه   جــداره هــا موجــب شــده اســت كــه بن
د يكنــواختي و كــسالت ظــاهري دچــار نگــرد

ــايي   ). 10شــكل ( ــرف بن ــر خــود مع ــن ام اي
 .همگون با محيط و اقليم مرطوب گيالن است

 ميـدان   سردرِ اصلي بنا به لحاظ ارتفاع، بدنه       •
توشيبا را تعريف كرده و محـصوريت آن را         

درختـان و گياهـان كاشـته شـده كـه در ارتفـاع سـردر و بـا آن               . تا حدِ معقولي معنـا بخـشيده اسـت        
 .بخشد شود و به آن غناي كالبدي مي يف فضاي فيزيكي ميدان مياند، موجب تعر متناسب

بناي مصلي در زمان خود در رعايت مقياس         •
شهري موفق عمل كرده و حجم بنا و ارتباط         

ميـزان  . آن با بدنه ميدان، متناسب بوده است      
اي است كـه نـه تنهـا          صلب بودن بنا به گونه    

شود بلكه با خط      حاالت تدافعي را موجب نمي    
ق معمـاري منعطـف، ارتبـاط خـوبي را بـا            اف

ــداري ــان دي ــرده اســت   مخاطب ــرار ك   اش برق
خط افـق معمـاري در سـاختمان        ). 11شكل  (

نوازي دارد و با شروع       مصلي انعطاف چشم  
و اوج و پاياني هماهنگ طرح شده است، بـه          

 .هاي ساختماني همنشيني مناسبي دارد اي كه توازن حجم گونه
تكـرار  . نـد ا   اي صحيح شـكل گرفتـه       تقسيمات فضايي به گونه    فيزيكي مصلي،    دهي كالبدي يا    در سامان  •

در مجموع با   . منظم عناصر ساختماني نوعي آرامش بصري و جلوگيري از اغتشاش را به همراه دارد             
 اين عنـصر     گيري از شماي معماري بومي سنتي گيالن،        توجه به موقعيت استقرار مسجد جامع و بهره       

 .يي شاخص، صورتي نمادين به خود گرفته استشهري به عنوان بنا
رسد كه ارتباط چندان مناسبي در نقاط عطف و محورهاي طرح با جهت قبله برقـرار نـشده      به نظر مي   •

  تعدد فضاهاي پر و خالي در نماي مصلي. 10شكل 
   نگارندگان:          منبع

  .خط افق معماري در بناي مصلي داراي انعطاف مناسبي است. 11شكل 
 نگارندگان:منبع
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عدم انطباق محور اصـلي زمـين و محـور          . است
طرح، در جـداره غربـي ميـدان منجـر بـه ايجـاد              
حياطي شده است كه نه تنها فرم خوانايي ندارد،         

 .تنگناي فضايي نيز دچار آمده استبلكه به 
در اين طرح به فضاهاي باز همانند حياط توجـه           •

هـاي جـانبي و       طراحـي حيـاط   . كافي نشده است  
فــضاهاي بــاز اطــراف ناديــده انگاشــته شــده و 
فضاسازي مناسـب بـراي محوطـه طـرح نـشده           

 ).12شكل (است 
پوشـيده و دور از     شبستان خواهران در مكـاني       •

نظر گرفته شده و در واقـع بـا         نظاره عابران در    
 .توجه به قيود فرهنگي و تفكرات مردانه موجود در جامعه كنوني شكل گرفته است

در طـرح بنـا   . اي مناسب بهره بـرده اسـت   ها و پرداخت به تزيينات به گونه كاري درون مصلي از ريزه    •
 بناي مـصلي توجـه بـه        در). 13شكل  (بندي    كاري، گچبري و رسمي     اند از كاشي    تزيينات داخلي عبارت  

انـد و در   هـاي معمـاري گـيالن    هـايي را بـه وجـود آورده اسـت كـه از سـنت              بازي رنگ و نور، ارسي    
استقرار پنجره در سطوح مختلف و بـه صـورت   . كنند ها خودنمايي مي  بازشوهاي شبستان، اين ارسي   

مـورد تجلـي نـور در      بوركهـارت در    . كنـد   پلكاني در غريو گنبد نيز نور را به درون فـضا هـدايت مـي              
بـدين خـاطر   . تر از نور براي وحدت الهـي وجـود نـدارد    هيچ نمادي كامل  «: دارد  مساجد چنين بيان مي   

اي تغيير شكل دهـد تـا بـه صـورت تأللـو نـور                 اي را به گونه     كند تا هر ماده     هنرمند مسلمان تالش مي   
ا كـاخ ـ و گـاه سـطوح     به خاطر اين مقصود است كه هنرمند مـسلمان سـطح داخلـي مـسجد يـ     . درآيد

در اين بنا به دليل بازتاب كـمِ نـور   ). 169، 1386بوركهارت، (» پوشاند خارجي ـ را با كاشي معرق مي 
هاي وسيع پرهيز شده است، چـرا كـه نـور و آفتـاب در هـواي ابـري        كاري  از سطوح كاشي، از كاشي    
 . اي دارند گيالن همواره اهميت ويژه

  
 

  
   مصلّاي رشتبد و محرابينات زير گنئتز. 13شكل 

  نگارندگان: منبع  
 

بخـشد؛ زيـرا      ديدن بنا به كساني كه با معماري بومي منطقه آشنايي دارند نوعي حس نوستالژيك مـي                •
بـا  . توان عناصر معماري سنتي بومي گيالن را دوباره در بنايي متـأخر مـشاهده كـرد       بدين ترتيب مي  

 .آورد وجود مي ناخوشايند را در ذهن بهكارگيري بتن به جاي چوب، مكثي  اين حال به

  هاي جانبي فاقد انتظام  حياط. 12شكل 
  نگارندگان :             منبع
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در اين بنا نيز، بـه ماننـد ديگـر مـساجد قـديمي               •
هـاي شبـستان درون مـصلي، بـا           گيالن، ستون 

ناپذيري دارند و چنين به       سقف آن تركيب آشتي   
هـا،   رسد كه پس از احداث كامـل سـتون    نظر مي 

اي صــلب بــر روي آن  ســقف بــه مثابــه صــفحه
در مـساجدي كـه     ). 14شـكل   (نهاده شده اسـت     

وسـيله انحناهـايي بـا كاربنـدي و           هـا بـه     ستون
 ايـن امـر    شـود،  بندي با سـقف ادغـام مـي     يزدي

واقــع چنــين انگاشــته در . گــردد مــشاهده نمــي
شود كه حتـي تقـسيمات مـنظم و شـطرنجي             مي

 .اند ها ادغام نشده سقف نيز با سرستون
ــصلي   • ــد م ــر گنب ــضاي زي ــتيدر ف ــذيري   آش ناپ

گنبـد را   . شـود    مـشاهده نمـي    هـا و سـقف      ستون
اند كـه هـشت تـاي         دوازده ستون نگهداري كرده   

اي را بـر پايـه تربيـع          آنها با قطر زيادتر، هندسـه     
) تبديل مربع بـه هـشت ضـلعي و سـپس دايـره            (

اند كه هماننـد ديگـر بناهـاي اسـالميِ            دنبال كرده 
 ).15شكل (ماندگار است 

ح هايي است كه طرا     گرايي مصلي از ويژگي     درون •
گرايـي، كـه      اين درون . تعمداً به آن پرداخته است    

هاي ساختماني   حياط مركزي احاطه شده با حجم     
آن را به وجود آورده است، حضور قلـب را كـه            
الزمــه ارتقــاي كيفيــت فــضايي در مــسجد اســت 

تأمين حضور قلب با تمركـز بـر        . سازد  فراهم مي 
  13.پذيرد درون و دوري جستن از دنيا صورت مي

 هاي طراحي شبستان، ايجاد فضايي است تهاز بايس •
هايي چون آرامـش، سـكون، تـاريكي و           كه كيفيت 

اســتقرار . محــصوريت را در خــود داشــته باشــد
ــذر   ــار گ ــدد  45مــصلي در كن ــري شــهر و تع  مت

بازشوهاي جبهة غربي كه ارتباط شبستان را بـا         
انـد، موجـب گـشته اسـت كـه            خيابان ايجاد كرده  

) هـاي سـنگين      ماشين  مخصوصاً(ها    تردد ماشين 
بــا انجــام فــرايض دينــي كــه نيازمنــد ســكوت و  

همچنـين  . خلوص معنوي است، دچار تقابل گردد     
 حال  با ،ديدهاي شبستان غربي مصلي به خيابان     

مسجد هماهنگ نيست و خلوت نيايش را       و هواي   
محفوظ مانـدن مـسجد از غوغـاي       «. زند  بر هم مي  

ابر اصـوات   برون، نه تنها حافظ نمازگزاران در بر      

  هاي گنبد و تربيع آن اتصال ستون. 15شكل 
  نگارندگان: منبع

  ها با صفحة سقف تونناپذيري سرس آشتي. 14شكل 
 نگارندگان:   منبع

  بازشوهاي شبستان غربي مصلي. 16شكل 
  نگارندگان:  منبع
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مزاحم و كمك به افزايش حضور قلب آنهاست، بلكه القاكنندة كَنده شدن نمـازگزار از امـور دنيـوي و                    
اين ديد به واسطه درهايي است كه بدون وجود حياط غربـي            ). 129،  1376زاده،    نقي(» مادي نيز هست  

). 16شـكل   (ابـان اسـت     دهندة رواق و شبستان با خي       مناسب و يا در نظر گرفتن فاصله منطقي، ارتباط        
البتـه ايـن بخـش از    . شـود  هياهوي تردد وسايط نقليه و ازدحام خيابان هر لحظه در مصلي شنيده مي        

گردد و مشكالت ناشـي       معبر اصلي شهر، به داليل متعددي در روزهاي استفاده از مصلي مسدود مي            
  . افتد از انسداد شريان شهري بر دوش شهروندان مي

هـاي   يرهاي سقفي در بخش طراحي مناسب نورگ   •
اي هوشمندانه موجب تـأمين       خدماتي بنا به گونه   

توجـه بـه جزئيـات ايـن        . نور و تهويه شده است    
فضاها از نقاط قوت طرح معماري مسجد جـامع         

  ). 17شكل ( است
رسد اين ساختمان نتوانسته اسـت بـا      به نظر مي   •

رهگــذران و مردمــي كــه در ايــن شــهر زنــدگي  
 كاملي برقرار سازد و اين      كنند، ارتباط حسي    مي

امر شايد به دليل شرايط ويژه ساخت مصلي و          
كه  هاي پس از انقالب است، چنان   مسجد در سال  

بـه  «. اند  بسياري از مساجد نيز بدين منوال بوده      
دليل پويا نبودن و همچنين وجود ناهماهنگي در عملكرد و شرايط معمارانـه مـساجد بـا شـرايط روز                    

نيـز بـا مـسجد      ) پس از انقالب  (نسل دوم   . سيعي از مردم از مساجد جدا گرديدند      جامعه، عمالً بخش و   
مأنوس نشد و مساجد عمدتاً تنها به عبادتگاه در ساعات اوليه اقامه نماز بدل گرديدنـد و گـاه نيـز در                      

اي از كانديـداها   هاي انتخاباتي به صـورت برگـزاري سـخنراني عـده      برخي از انتخابات عرصة فعاليت    
تـوان دريافـت، بـه        اين امر بديهي را با نگاهي ساده بـه مـساجد مـي            ). 464،  1379شاهرودي،  (» شدند
اند و ورود به مساجد همچـون         ها بسته   اي كه در ساعات زيادي از روز، درهاي مساجد و مصلي            گونه

ننـد  ك  افزون بر اين، براي افرادي كه به دليل احتياج به مسجد مراجعه مي            . گذشته سهولت زيادي ندارد   
اين امر در شرايطي است كـه وجـود فـضاهاي تجـاري در مقيـاس محلـه و يـا                     . آيد  مشكالتي پديد مي  

تواند به پويايي ايـن عنـصر شـهري از طريـق قابليـت نفوذپـذيري و                   ع، مي ممنطقه در جوار مسجد جا    
دسترسي بسيار كمك كند و از رخوت موجود بكاهد، منوط بر آنكـه ايـن گونـه فـضاهاي خـدماتي و                      

ماهيت وجودي مسجد را كه همانا تأكيد بر حضور قلب و دوري جستن از امور مـادي      رهاي پياده، گذ
 .الشعاع قرار ندهد است، تحت

 موجـب شـده اسـت تـا     ،نوع زندگي كنوني كه سهولت استفاده از وسـايل نقليـه در آن مـشهود اسـت                •
سـاز   اين امـر زمـاني مـشكل    . دبسياري از مردم براي رجوع به مساجد نيز وسايل نقليه را ارجح بدانن            

ايـن در   . هاسـت   ترين مرزهاي ورودي مساجد، عرصـه تاخـت و تـاز ماشـين              خواهد بود كه تا انتهايي    
حالي است كه ارتباط مسجد با انسان از سنخ ديگـري اسـت كـه شـتاب و رفـاه دنيـوي در آن ارزش                 

 بـود و   مسيرهاي پيادهيق در مساجد قديم نيز ارتباط مسجد با بافت شهري از طر         . گردد  محسوب نمي 
برداشـتن بـه   حسن حركت پياده به مسجد آن است كه رهرو امكان خواهد يافت تـا ضـمن گـام       «البته  

مراتـب بـين      اين عمل درواقع تقويت سلـسله     . سوي آن، اندكي در خويشتن فرو رود و به تفكر بپردازد          
احي محورهاي حركتي پيرامون    الزم است در طر   ). 144،  1376زاده،    نقي(» بيرون و درون مسجد است    

مسيرهاي پياده منتهي به مسجد بايـد از        . مسجد جامع اين نكته به دقت بيشتري مورد غور قرار گيرد          
 .غوغاي شهري در امان باشند

نورگير فضاي وضوخانه كه موجب تهويه . 17شكل 
  نگارندگان: منبع  نسبي آن نيز هست 
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تزئينات پركار بنـاي مـصلي از نكـات مثبـت            •
در اين بنا جزئيـات آجربـري در        . طرح است 

تناسـبات تقـسيمات    خارج از بنـا بـه همـراه         
هاي مختلـف نمـا، بـه تنـوع بـصري و              شبخ

ــواختي   ــز از يكن ــر  (پرهي ــاً دامنگي ــه عموم ك
، كمـك   )شـود   بناهاي بزرگ با متراژ زياد مي     

كنــد و حتــي عبــور بــا ســرعت  شــاياني مــي
سواره از كنار مصلي موجب حفظ بيننـده از         

ينات بنا در جـاي     ئتز). 18شكل  (گردد    بنا مي 
هـاي مكـث چـشم بـر          مناسب و در موقعيـت    

در محـور   . انـد    ساختمان اتفـاق افتـاده     روي
شرقي و غربي كه    هاي     در ورودي   فرعي بنا، 

با حركت عمودي تودة ساختماني در افق معماري همراه است، حجم سنگين بنا تلطيـف شـده اسـت و                    
هاي جانبي  اين امر در شرايطي است كه رواق. كنند موزون و متناسب جلوه مي    جزئيات تزئيني در آن،   

 و  دانـ   هاي معماري سنتي بومي در گيالن       اي با نقشمايه    وار تركيب عناصر سازه     ي تسلسل مدل  بنا دارا 
سطوح يكپارچه حجم كلي بنا به قطعات كـوچكي بـا تـوازن و هندسـه قابـل درك بـا رعايـت مقيـاس                         

 .انساني، تقسيم شده است
وجود آبنماي درون حياط مركـزي مـصلي،         •

هـوا  نه براساس نياز بـه رطوبـت و اعتـدال           
گونه كه در ايران مركـزي متـداول اسـت،          آن

بلكه از منظر طهارت آب و نقـش نمـادين آن           
وجــود «. در مــسجد، داراي اهميــت اســت  

آبنمايي در جلوخان و صحن مـسجد كـه در          
سطحي وسيع و آرام، تجلي دوبـاره مـسجد         

اي اسـت     نهد، نشانه   را در خود به نمايش مي     
گر كسي آوري اينكه ا از پاكي و طهارت و ياد 

خواهد به مـسجد وارد شـود، ابتـدا بايـد             مي
خود را تطهير كند ـ و چه آسان ايـن وسـيله    

زاده،   نقي(» گيرد  تطهير در اختيارش قرار مي    
در مسجد جامع رشت، آبنماي ميانة حياط مركزي كه با هندسه اين حيـاط و سـاختمان                 ). 133،  1376

هاي نادرسـت بـا هـدف افـزايش سـطح             گيري  صميمارتباطي مناسب برقرار كرده است، اخيراً در پي ت        
 ).19شكل (كند  اكنون آثار ويراني آن جلب نظر مي براي اجراي مراسم نماز، تخريب گشته و هم

  

  گيري نتيجه
تر از ساير وجوه هنري است و همـه مـردم در              هاي هنري است كه مخاطبان آن گسترده        معماري از مقوله  

تواند در جهت خلق فـضاي مطلـوب و ارتقـاي             نقد آثار معماري مي   . ندزندگي، با نقد معماري سروكار دار     
در شهر رشـت، وجـوه مثبـت و منفـي اثـر             ) مسجد جامع (در نقد بناي مصلي     . كيفيت معماري مؤثر باشد   

  :گونه برشمرده شده است بدين

  يجزئيات آجربري سردرغرب. 18شكل 
  نگارندگان:               منبع

  آبنماي تخريب شده حياط مياني مصلي. 19شكل 
  نگارندگان: منبع
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 گيري طرح از شماي معماري سنتي و بومي گيالن؛ بهره •
 نما، بازي رنگ و نور و مانند اينها؛ نظير حياط مركزي، آبپردازي در معماري مسجد،  توجه به رمز •
 توجه به طراحي اقليمي مناسب، مطابق بناهاي موجود در استان كه از اين حيث كارايي خوبي دارند؛ •
 هايي كه تداعي معناي ويژه كند؛  هاي معماري سنتي گيالن و كمك از استعاره گيري از نقشمايه بهره •
 در معماري مساجد گيالن كمتر به آن توجه شده است؛ و تزئينات پركار بنا كه  •
ة كلي طـرح، از نكـات مثبـت طراحـي مـصلي اسـت و         لطراحي حجمي مناسب معماري و توجه به شاك        •

  .شود موجب پويايي ذهنيت مخاطبان عمومي درباره بناي مصلي مي
  

  : همچنين
  شهر بوده است؛هاي مالكيت زمين در سطح انتخاب محل مصلي كه تابع جبر و محدوديت •
 عدم توجه كافي به طراحي فضاهاي پيراموني و محوطه مسجد؛ و  •
  .عدم پويايي فضاهاي شهري همجوار به دليل عدم ارتباط گذرهاي پياده و گذرهايي با سرعت كم •

وجوهي از طراحي و اجراي بناي مصلّاي شهر رشت هستند كه داراي چالشي نقادانه اسـت و فراينـد                   
  .ه دنبال داردتحليل و نقد را ب

شـود در ذهـن مخاطبـان داراي ارزش           در مجموع، تمامي نكات بازخواني طرح كه با نقـد حاصـل مـي             
سو با نگـرش بـه سـوي آينـده، بـراي       هم. يكسان نيست و عموم مردم نگرشي همگون در برابر بنا ندارند   

، مقبوليـت اثـر معمـاري       هاي منفي گردد    ماندگاري و پذيرفتن عمومي هر بنا، چنانچه تالش بر كاهش جنبه          
اما با توجه بـه كثـرت       . بيشتر خواهد بود و ارتقاي كيفيت فضاهاي طراحي شده را به دنبال خواهد داشت             

منظور مطلوب بـودن در اذهـان    توان بنا را واجد يا فاقد كيفيت الزم به وجوه مثبت يا منفي اثر معماري مي   
 بيش از وجوه منفي آن بـوده و پـذيرش و مقبوليـت              هاي مثبت اثر    در مورد بناي مصلي نيز جنبه     . دانست

  .حضور اين معماري در يكي از نقاط مهم و شاخص شهر را موجب گرديده است
  
  ها نوشت پي

 
1. hermeneutic  
2. oral recitation 
3. reasonable explanation  
4. translation  

  .114، ص 1384اتو، وين، . ك.ن. 5
  .، كوي دوست، فصل سوم1378نوبهار، . ك.براي اطالع از آداب رفتاري مرتبط با مسجد، ن. 6
  ، 1366، گدار. ك.ها، ن براي كسب اطالع بيشتر از شماي كلي مصلي. همانند مصلي، منصوره نزديك تلمسان در افريقا. 7

  .302-298صص 
چندان دور اطراف  هاي نه هاي دنيا شناخته شده است و اين در حالي است كه در سال ترين رودخانه اين رودخانه يكي از آلوده. 8

هاي خانگي و كشاورزي، رودخانه  ورود فاضالب. پرداختند گاهي براي مردم شهر بوده و در آن به صيد ماهي مي رودخانه تفرج
  .هاي شهر بدل ساخته است ترين معضل ي از عمدهرا به يك

التحصيلي خود در مقطع  او پس از گذشت سه سال از فارغ.  در شهر رشت است1324محمدمهدي رييس سميعي متولد سال . 9
آنجلس  رهسپار امريكا شد و در مدرسه ساي آرت در ايالت لس) ملي سابق(كارشناسي ارشد معماري از دانشگاه شهيد بهشتي 

 در پي اعتراضات وسيع مردم ايران به رژيم شاه، پيرو جريانات 1357وي در شهريور سال . ه تحصيل طراحي شهري پرداختب
اش را در كشور آغاز كرد و به دليل  اي هاي حرفه او از آن پس فعاليت. انقالب و با هدف همسويي با مردم به ايران بازگشت

هاي مسكوني زيادي را طراحي و اجرا كرده است كه نكته  رييس سميعي پروژه. عالقه به موطن خود، در گيالن اقامت گزيد
ها، در همسويي با معماري  ها و رواق در طرح مصلي، توجه به پنجره. ها توجه به معماري بومي است مشترك غالب اين پروژه

 به 1385رييس سميعي در سال . مشي كلي كار بوده است گيري از معماري اقليمي، خط بومي منطقه مرطوب در جهت بهره
  .دريافت مدرك دكتراي معماري از دانشگاه شهيد بهشتي نائل شد

رود گيالن را به دو منطقه بيه پيش و بيه پس تقسيم كرده است كه اين دو منطقه نه فقط از  هاي دور، رودخانه سپيد از زمان. 10
قسمت شرقي گيالن، محدود . هاي زيادي هستند داراي تفاوتنظر جغرافيايي، بلكه از منظر خصوصيات فرهنگي و اجتماعي نيز 

  .شود بين رودخانه سپيدرود و استان مازندران، بيه پيش ناميده مي
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، مجموعه مقاالت 1376ترسلي، . ك.ترازي آن با گنبد در روايتي از اميرالمؤمنين، ن براي توصيه به بلند نبودن مناره و هم. 11
  .177همايش معماري مسجد، ص 

  .1378فصل دوم و سوم نوبهار، . ك. ن.12
  . 129، مجموعه مقاالت همايش معماري مسجد، ص 1376زاده،  نقي. ك.ن. 13
  

  منابع
  .، انتشارات سوره مهر، چاپ دوم، تهرانهاي مختلف نقد هنري شيوه، )1387الف (اهللا  اللهي، حبيب آيت -
، پژوهـشنامه   »هـاي مختلـف فهـم        سـاحت  هـاي هرمنـوتيكي در      بررسـي ديـدگاه   «،  )1387(اللهي، حميدرضـا      آيت -

 .57-44، صص 11فرهنگستان هنر شماره 

 .، ترجمه امينه انجم شعاع، انتشارات فرهنگستان هنر، تهرانمعماري و انديشه نقادانه، )1384(اتو، وين  -

 .25-17، دانشگاه هنر، صص دومين همايش معماري مسجد، )1379(ارجح، اكرم  -

 .، ترجمه و تدوين امير نصري، انتشارات حقيقت، تهرانويت هنر اسالميمعن، )1386(بوركهارت، تيتوس  -

 .53-35، دانشگاه هنر، صص مجموعه مقاالت همايش معماري مسجد، )1376(پروند، شادان و نوين تواليي  -

 .178-173، دانشگاه هنر، صص مجموعه مقاالت همايش معماري مسجد، )1376(ترسلي، محمد  -

، بـه راهنمـايي دكتـر      نقد تأملي در مواضع منتقـدين در نقـد آثـار معمـاري              قد و شبه  ن،  )1379(خويي، حميدرضا    -
 . سيمون آيوازيان، دانشكده هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران

، 83-82، نـشريه معمـاري و شهرسـازي، شـماره           »)يادداشت سردبير (هاي پنهان نقد      اليه«،  )1384(ديبا، داراب    -
 .رشت

 .، نشر كنگره، تهرانرمنوتيكه، )1378(گران، محمدرضا  ريخته -

 .238-223، دانشگاه هنر، صص مجموعه مقاالت همايش معماري مسجد، )1376(سليماني، محمد  -

 .468-455، دانشگاه هنر، صص دومين همايش معماري مسجد، )1379(شاهرودي، عباسعلي  -

 پژوهـشنامه   ،» آكادميـك  نقد هنري تـأتر و تفـاوت آن بـا نقـد ژورناليـستي و نقـد                «،  )1387(الدين    صادقي، قطب  -
 .28-19، صص 11 هنر شماره فرهنگستان

 .، انتشارات سمت، تهراني اسالمي تاريخ هنر معماري ايران در دوره، )1374(كياني، محمديوسف  -

، ترجمـه ابوالحـسن سـروقد مقـدم، بنيـاد      آثـار ايـران  ، )1366... (گدار، آنـدره و يـدا گـدار و ماكـسيم سـيرو و            -
 .ستان قدس، مشهدهاي اسالمي آ پژوهش

 .149-127، دانشگاه هنر، صص مجموعه مقاالت همايش معماري مسجد، )1376(زاده، محمد  نقي -

 .، دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسالمي، تهرانكوي دوست، )1378(نوبهار، رحيم  -

  .، ترجمه احمد صادقي، نشر مركز، تهرانشناسي مفاهيم اساسي جامعه، )1385(وبر، ماكس  -
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