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مسجد ،محل سجود و خضوع و کرنش بندگان خدا در پیشگاه "اهلل" است ،جائی برای ایجاد رابطه با
پروردگار و اظهار عبودیت و کوچکی در برابر ربوبیت و عظمت خالق هستی .قداست مسجد ،در همین رابطه
متقابل "عبد و ربوبیت رب" نهفته است .این تحقیق کوششی در بازشناسی مبانی طراحی مسجد در
معماری معاصر ایران است .با هدف شناخت مفاهیم کالبدی -محتوایی معماری اسالمی در طراحی مسجد،
خاستگاه معنای عناصر کالبدی آن مورد بررسی قرار گرفت .بنابراین بررسی معماری یک مکان خاص به ویژه
معماری اسالمی نشانگر رشد و شکوفایی آن محسوب می شود .بدین لحاظ می توان گفت رویکرد طراحی
مسجد در آثار معاصر تابع شرایط زمانی و مکانی بوده و لزوماً نشانههای ثابت گذشته ،عناصر نمادین در
منظر شهری امروز نبوده است ،حال آنکه در بسیاری از مساجد معاصر ،همچنان الگوهای فرمی و شکلی
گذشته ،مرجع طراحان امروز میباشد .هدف از این پژوهش،بررسی معماری پایدار و به طور خاص استفاده از
فنآوریهای مدرن برای طراحی مسجد در شهر زاهدان است .روش تحقیق ،توصیفی  -تحلیلی و از نوع
نمونه موردی بوده و جمعآوری اطالعات به صورت کتابخانهای انجام شده است .در این پژوهش پس از
مسجد ،به بررسی مزایای کیفی و کمی استفاده از فن آوریهای مدرن در طراحی پرداخته شده است .سپس
شرایط اقلیمی و معماری خاص زاهدان بیان میگردد .در نهایت جایگاه فن آوری مدرن در طراحی مسجد
در شهر زاهدان مورد بررسی قرار میگیرد.
کلید واژهها :معماری پایدار ،طراحی مسجد ،فن آوری مدرن ،شهرستان زاهدان

مقدمه
معماری اسالمی در مساجد از برجستهترین هنرهایی است که در روحیه افراد تاثیر دارد.در واقع تمرکز بر عناصر
هنری و تصاویری که دارای ابعاد مختلف روحی و معنوی است و مهارت هنرمندان مسلمان را به تصویر میکشد،
* نویسنده عهده دار مکاتبات:

pooria@engineer.com
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معماری مساجد به عنوان ثروت تمدن و فرهنگ مسلمانان زمینهای برای معرفی تاریخ توسعه هنرهای اسالمی
است.محققان برجسته معماری اسالمی ،اهتمام به این معماری را زمینه ای برای شناخت امتهای مختلف ،فرهنگها
و تمدنهای آنها شمار می آورند تا به واسطه آن عادات و احوال آنها را دریابند .بنابراین بررسی معماری یک مکان
خاص به ویژه معماری اسالمی نشانگر رشد و شکوفایی آن محسوب میشود .با توجه به پایان پذیر بودن منابع
غیرطبیعی الزم است بسیار جدیتر و بیشتر از گذشته به استفاده علمی از انرژیهای طبیعی تجدیدناپذیر توجه کرده
و به دنبال طرحهای نوینی بخصوص در ساختمانسازی باشیم .هرچه بیشتر از مقدار انرژیهای مصرفی در ساختمان
بکاهیم وبه این وسیله به سمت توسعه پایدار پیش میرویم که با نیازهای نسل امروز منطبق بوده و تامین نیازهای
نسل فردا را به خطر نمیاندازد .در ادامه به بررسی فن آوریهای مدرن در طراحی مسجد در شهر زاهدان پرداخته
می شود (.معماری معاصر مساجد)1390 ،

روششناسی تحقیق
یکی از سمبلهای معماری پایدار ،فنآوریهای مدرن است .در بناهای سنتی و بومی ایران ،استفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر همچون جریان نور ،حرارت آفتاب و  ...در ساخت و سازها مدنظر بوده است ولی امروزه تمام این
عوامل نادیده گرفته می شود .یکی از عواملی که می توان در طراحی بناها به طور خاص طراحی مسجد مورد بررسی
قرار داد فن آوری های مدرن است .در این پژوهش به مصالح و فن آوری های مدرن در طراحی مسجد در شهر
زاهدان پرداخته شده است .روش تحقیق توصیفى  -تحلیلى می باشد که داده های مورد استفاده در بخش پژوهش
این پروژه از روش کتابخانه ای به دست آمده است.اطالعات کتابخانه ای مورد استفاده در این پروژه از روش های
مختلف از جمله مراجعه به کتب ،مجالت ،پروژه های تحقیقی ،نقشه ها و جستجوی اینترنتی حاصل شده است .در
این قسمت هدف این بوده که از آخرین اطالعات موجود در رابطه با موضوع مورد مطالعه استفاده شود.

ادبیات تحقیق
 -1معماری پایدار:
ساختمان ها در مقایسه با سایرمصنوعات،عمرنسبتاً طوالنی تری دارند و درطول تمام مراحل نقشه کشی ،ساختمان
سازی،تجهیزکردن و تخریب یا استفاده د وباره از آن،در توسعه پایدار تأثیرگذار خواهند بود ) .(WGSC, 2004توسعه
پایدار در رابطه با فعالیت های ساختمانی و محیط ساخته شده ،اغلب ،ساختمان پایدار یا ساختار پایدارنامیده میشود.
بخش ساختمان یکی ازبزرگترین بخشهای اقتصادی و اجتماعی در اروپا میباشد و به همراه محیط ساخته شده،
به طورمعنی داری درتغییر روی محیط طبیعی ،تاثیرگذار است.بخش ساختمان ومحیط ساخته شده ،به عنوان دو حوزه
کلیدی درتوسعه پایدارجهانی ،مطرح شدهاند ) .(CIB, 1999معماری پایدار رویکردی است که تاکید بر مکان
ساختمان در رابطه با اکوسیستم های محلی و محیط جهانی دارد .ازجمله اصول معماری پایدار میتوان به کاهش
مصرف منابع طبیعی و انرژی ،طراحی بنا در هماهنگی با اقلیم ،استفاده از عوامل طبیعی برای ایجاد آسایش و آرامش،

فصلنامه جغرافیایی سرزمین ،علمی – پژوهشی ،سال سیزدهم ،شماره  ،52زمستان 1395

3

استفاده ازمنابع تجدیدپذیر انرژی در بنا ،طراحی در هماهنگی سایت،توجه به ایجاد تغییرات در زمین،استفاده از
مصالح قابل بازیافت ،حفاظت از طبیعت و کاهش تولید سموم در آن اشاره کرد(محمودی و نیک قدم ) 1387،یکی
از مباحث معماری پایدار بحث فن آوریهای مدرن است که در ادامه به این مورد پرداخته می شود.
 -2فنآوریهای مدرن:
با توجه به پایان پذیر بودن منابع غیرطبیعی الزم است بسیار جدیتر و بیشتر از گذشته به استفاده علمی از
انرژیهای طبیعی تجدیدناپذیر توجه کرده و به دنبال طرحهای نوینی بخصوص در ساختمان سازی باشیم .هرچه
بیشتر از مقدار انرژی های مصرفی در ساختمان بکاهیم وبه این وسیله به سمت توسعه پایدار پیش میرویم که با
نیازهای نسل امروز منطبق بوده و تامین نیازهای نسل فردا را به خطر نمی اندازد .با توجه به اینکه تامین نیازهای
گرمایشی و سرمایشی توسط انرژی های تجدیدپذیر یکی از اهداف معماری پایدار است با حرکت به سمت طراحی
ساختمان های خورشیدی گامی مهم در جهت توسعه پایدار برمیداریم و از وابستگی به سوختهای فسیلی فاصله
میگیریم .استفاده از سامانههای ایستا از کارآمدترین روشهایی است که در طراحی ساختمانهای خورشیدی به کار
گرفته میشود سامانههای ایستا وابسته به جریان طبیعی انرژیهای تجدیدپذیر میباشند که میان و اطراف بنا وجود
دارندو بدون نیاز به انرژی فسیلی یل نیروی مکانیکی ایجاد آسایش مینمایند .این سامانهها در جهت صرفهجویی در
مصرف انرژی های تجدیدناپذیر موجود و تقلیل تاثیرات زیست محیطی آنها مورد استفاده بوده و دارای عملکردی
سرمایشی و گرمایشی هستند( .معماری پایدار)1391 ،
 -1-2مزایای کمی و کیفی فنآوریهای مدرن
 -1سبك سازی:

با توجه به زلزله خیز بودن کشورمان باید تالش شود که ساختمانهایی طراحی و اجرا شوند که در کنار استحکام
کافی سبک باشد تا کمترین آسیب را در زمان حوادث بوجود آورند و این امر با مصالح نوین میسر است .بطورمثال
اگر با روشهای سنتی دیوارچینی با ضخامت  35تا  40اجرا شوند دیگر امکان ساخت برجهای چندین طبقه و
ساختمان های مرتفع را نداریم و باید دیوارها تبدیل به جداکننده هایی شوند که حداقل ضخامت را داشته باشند و
همچنین دارای مقاومت و عایق صوتی و حرارت باشند (.ارزیابی چگونگی تأثیرگذاری بام سبز در کاهش دمای
محیط)1391 ،
 -2سرعت اجرا:
چون خیلی از محصوالت و قطعات نوین در کارخانه تولید می شوند و در محل اجرا و نصب میشوند دارای
سرعت اجرایی باالتری می-باشند .بطور 3پانل ،سرعت اجرایی باالتری دارد و این سرعت اجرایی باال ،امکان مثال
برای اجرای دیوار به روش سنتی با جر در مقابل استفاده از قطعات ایجاد انبوه سازی در سطح وسیع تر را فراهم
میسازد( .ارزیابی چگونگی تأثیرگذاری بام سبز در کاهش دمای محیط)1391 ،
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 -3ایجاد تنوع و کیفیت بصری:

استفاده از مصالح نوین این امکان را فراهم می سازد که بتوانیم بناهایی با تنوع بصری از لحاظ رنگ و جنسیت
خلق نمائیم .و بر خالف گذشته که برای ایجاد تنوع شاید نیاز به تخریب و دوبارهسازی بخشی از ساختمان بود،
امروزه باید در طراحی فضاهای ساختمان به خصوص ساختمانهای مسکونی ،دیوار و ستونهای باربر ،طراحی
داخلی فضا را به شکلهای دلخواه دلنشین و جذاب تغییر داد ،همچنین با بکارگیری مصالح جدید با طرح و نقش
زیبا به جای نماسازی قدیم ،بتوان در هر زمان ،ساختمان جدید و زیبایی داشت کاری که در کشورهای اروپایی
معمول است و بطور کلی باید از تخریب ساختمان با عمر محدود در دودهه بدون دلیل جلوگیری کرد و این گونه
ساختمان سازی امکان ندارد جز با اجرای ساخاتمان با محصوالت نوین (.ارزیابی چگونگی تأثیرگذاری بام سبز در
کاهش دمای محیط)1391 ،
-4

امكان ایجاد فرم های جدید:

یکی دیگر از محاسن استفاده از مصالح و تکنولوژی نوین این است که امکان خلق فرمهای گوناگون معماری را
فراهم میسازد .بطور مثال فرم های بناهایی مانند موزه گوگنهایم فرانک گهری از قطعات تیتانیوم ساخته شده اند که
امکان ساخت چنین فرمی با مصالح قدیمی امکان پذیر نبود (.ارزیابی چگونگی تأثیرگذاری بام سبز در کاهش دمای
محیط)1391 ،
 -5صرفه جویی در انرژی:

در گذشته برای پنام یا عایق کردن دیوارها در مقابل حرارت و صوت مجبور بودند که دیوارهایی با ضخامت زیاد
بسازند تا به علت جرم حجمی زیاد مانع نفوذ حرارت و انتقال گرما یا سرما شوند که امروزه این امر امکان پذیر
نیست و بوسیله مصالح عایق دار مانند سفال های عایق دار و  .....مانع انتقال حرارت شویم و با مصالح و پوشش
های ضد صوت مانع نفوذ صوت مزاحم به داخل بناها شویم و یا در مواردی خاصتر در خیلی ازکشورهای اروپایی
دیوارهایی طراحی شده اند که مانند یک پوسته حساس در مقابل تغییرات محیطی از خود و آتش نشان می دهند که
این امر با مصالح نوین امکان پذیر است و مسأله دیگر این است که در تولید محصوالت سنتی به روش سنتی انرژی
بیشتری استفاده میشود .بطور مثال انرژی که برای تولید آجر مصرف میشود  2برابر انرژی مصرف شده برای تولید
همان میزان مصالح نوین است (.ارزیابی چگونگی تأثیرگذاری بام سبز در کاهش دمای محیط)1391 ،
 -2-2ویژگیهای استفاده از مصالح نوین از لحاظ کمیت:

 -1کاهش پرت مصالح:
با استفاده از مصالح و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان ،امکان پرت مصالح ،کاهش پیدا میکند و بدین
وسیله در هزینه و سرمایه ملی صرفهجویی میشود .بطور مثال در کف سازی بوسیله موزائیک یا سرامیک امکان
ضربه دیدن و شکستن و تراز در آوردن کف به مراتب سخت تر از کفسازی یک فضا بوسیله پارکت یا لمینیت و
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 ...خواهد بود (.تحلیل و بررسی شیوههای اجرای معماری پایدار در طراحیها در راستای مصرف بهینه انرژی،
)1392
 -2مدوالر و تولید انبوه:

چون مصالح نوین در کارخانه طراحی میشوند و میتوان یک قطعه را به یک مساحت بزرگ تعمیم داد از لحاظ
کمی می توان این قطعات را برای مضربهای بزرگی از فضا استفاده کرد).تحلیل و بررسی شیوه های اجرای
معماری پایدار در طراحی ها در راستای مصرف بهینه انرژی)1392 ،
 -3طراحی مساجد:
امروزه در هم تنیدگی و پیوستگی مسجد با بافت های شهری بسیار کمرنگ شده است .بجز تحوالت دوران مدرن
و شکلگیری دیدگاههای عملکردگرا و تفکیک حوزه های عملکردی در طراحی مدرن شهر ،مشکالت مختلف از
جمله ایجاد دربهای متعدد در مسجد باعث شده طراحان چندان به آن عالقمند نباشند .مشکالت امنیتی ،تداخل
عملکردهای شهری بافت مجاور با عملکردهای مسجد ،تداخل کاربران سایر فعالیتها با مسجد و کم رنگ شدن
حریم مسجد و عدم رعایت شأن مسجد از مهمترین این مشکالت است.

ارائه یافتهها و تجزیه و تحلیل آنها:
 معرفی شهر زاهدان:اصوال در بسیاری از مناطق جهان ،به وسیله ی عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا مشخص میشود .ایران با
قرار گرفتن بین  25و  40درجه عرض جغرافیایی شمالی ،در منطقه گرم قرار دارد و از نظر ارتفاع نیز ،فالت مرتفعی
است که مجموعه سطوحی از آن که ارتفاعشان از سطح دریا کمتر از  475متر است ،درصد بسیار کمی از سطح
کشور را تشکیل میدهند .براساس تقسیمات چهارگانهی اقلیم ایران را که توسط دکتر گنجی پیشنهاد شده ،شهرستان
زاهدان دارای اقلیم گرم و خشک (فالت مرکزی) است .در این اقلیم که بیشتر مناطق نیمه استوایی را شامل می شود،
هوا بسیار خشک است .جهت وزش باد مطلوب از سمت جنوب غربی به شمال شرقی است و بادهای  120روزه
سیستان نیز به طور غیرمستقیم در کاهش دمای آن موثر است .این بادها هنگام عبور از قارههای بزرگ ،بیشتر رطوبت
خود را از دست میدهند .عالوه بر این ،در مناطق نیمه استوایی که جزء مناطق پرفشار هستند ،هوا به دلیل حرکت از
قسمتهای باالیی اتمسفر به پایین گرم و خشک می شود .توجه به خشکی هوا در این مناطق که با ویژگیهای
دیگری همراه است .از نظر تامین آسایش انسان و در نتیجه طراحی ساختمان،اهمیت فراوانی دارد .تابش مستقیم
آفتاب در این مناطق شدید است.آسمان این مناطق ،در بیشتر مواقع سال بدون ابر است اما معموال بعد از ظهر در اثر
گرم شدن و حرکت الیههای هوای نزدیک به زمین ،مه و طوفان گرد و خاک پدید می آید .خصوصیات کلی این
اقلیم عباتند از .1 :آب و هوای گرم و خشک در تابستان،سرد و خشک در زمستان .2 ،بارندگی بسیار کم .3 ،رطوبت
هوا بسیار کم .4 ،اختالف زیاد درجه حرارت بین شب و روز .5 ،در نواحی کویری و حاشیه کویری بادهای توام با
گرد و غبار( .اقلیم و معماری)1388 ،
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شكل  :1موقعیت شهرستان زاهدان در استان

 تیپولوژی معماری شهر زاهدانساکنین این مناطق گرم و خشک برای غلبه بر مشکالت آب و هوایی این نواحی ،تدابیر زیر اندیشیده اند:

 .1به طور کلی در این مناطق ساختمان ها با مصالحی از جمله خشت،گل و آجر که ظرفیت حرارتی زیادی
دارند بنا شده اند.

 .2پالن ساختمان ها تا حد امکان متراکم و فشرده است و تا حد امکان سطح خارجی ساختمان نسبت به حجم
آن کم باشد .این تراکم پالن خانه ها ،میزان تبادل حرارت از طریق جداره های خارجی ساختمان را به حداقل
میرساند.

 .3به منظور کاهش هرچه بیشتر حرارت ایجاد شده در دیوارها در اثر تابش آفتاب بر آنها ،معموال سطوح
خارجی سفیدکاری شده است.

 .4در این مناطق ،تعداد و مساحت پنجرهی ساختمانها به حداقل میزان ممکن کاهش یافته و برای جلوگیری از
نفوذ پرتوهای منعکس شده از سطح زمین اطراف ،پنجرهها در قسمتهای فوقانی دیوارها تعبیه شده است.

 .5استفاده از حیاطهای داخلی درختکاری شده و معطوف ساختن فضاهای زندگی به این حیاطها ،از عمده-
ترین ویژگی های معماری در مناطق گرم و خشک است.
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 .6جهت قرارگیری ساختمانها در این مناطق،جنوب تا جنوب شرقی است .این جهتها برای به حداقل رساندن
نفوذ حرارتی ناشی از تابش آفتاب در بعد از ظهر به داخل ساختمان ،مناسبترین جهت محسوب میشود.

(اقلیم و معماری)1388 ،
 اصول طراحی مسجد با فن آوری مدرن در شهرستان زاهدانپس از بررسی ویژگی های معماری و اقلیم شهر زاهدان ،در این قسمت به بررسی اصول طراحی مسجد با تاکید
بر فن آوریهای مدرن میپردازیم.
معماران در جریان ساخت و طراحی عبادتگاهها موظفند تا به جای توجه به جنبههای فرعی طراحی ،بر روی
مقوله سنت تمرکز کنند ،سنتی که همراه با احترام به طبیعت و محیطزیست در دنیای امروزی باشد .پیروان هر یک از
مذاهب و افرادی که به مراکز مذهبی مراجعه میکنند ،به معماران اجازه نمیدهند تا الویتهایی مانند فضای روحانی
و قداست را نادیده انگارند و کمتر مسجدی را میتوان یافت که از حداقل تاثیرات الزم به ویژه اقلیم و فنآوریهای
مدرن ،برخوردار باشد .این تحقیق با توجه به ویژگیهای اقلیمی شهرستان زاهدان ،ایده هایی را ارائه میکند تا بتواند
راهکاریی برای پایداری بیشتر مساجد ،با استفاده از تکنولوژی ،ایجاد کند؛ به گونهای که با شناخت عناصر آب و
هوایی و بهرهگیری از آنها ،بتواند در جهت آسایش استفاده کنندگان مساجد با فنآوری مدرن امروزی را به وجود
آورد .مسجدهای گذشته با بهرهگیری از ش رایط اقلیمی به پایداری توجه داشته اند ،اما در دوران حاضر بیشتر به
زیبایی مساجد توجه شده تا سازگاری با طبیعت و حفظ محیط زیست و فنآوریهای مدرن؛ عالوه بر حس معنویت
در این بناها ،الزم است در جهت ایجاد مسجد با فنآوری روز دنیا ،در نظر گرفته شود و این امر ،تنها با بهرهگیری از
اقلیم ،شرایط آب و هوایی و طبیعت امکان پذیر است.
با توجه به اهمیت بنای مسجد به عنوان ممتازترین بنای شهری و محل اجتماع مومنین و نمازگزاران ،درک مبانی
طراحی مساجد با ارزش ایران و سایر کشورهای اسالمی از اهم وظائف طراحان میباشد و به این دلیل نکات زیر
باید مبنای کار طراحی قرار گیرد:
 -1الزامات:
اجتناب از طراحی بدون منطق الگوهای تاریخی
 -2تعریف مسجد به عنوان فضای عبادت و بازشناسی کارکردهای آن بمنظور تنظیم برنامه فیزیکی طراحی.
 -3رعایت اصل سادگی و پرهیز از تجمالت و تزئینات اضافی
فضاهای اصلی:
 -1شبستان ورودی ،گنبد خانه و محراب(

 – 2صحن )ایوان ،رواق و)...
 -3هشتی
 -4سر در مسجد (بعنوان نماد شهری بدنه مسجد)
 -5جلوخان)پیش فضا(

8

بررسی فن آوریهای مدرن در طراحی مسجد در شهرستان زاهدان

فضاهای جانبی:
فضاهایی که در ارتباط مستقیم با فضاهای اصلی) صحن و شبستان (می باشد.
 -1فرهنگی ) قرائت خانه ،آموزشی(…،

 -2کتابخانه
 -3خدماتی ( آبدارخانه ،دفتر روحانی ،وضوخانه وآبریزگاه ،انبار ،امورخیریه ،فضاهای چند منظوره ،سالنهای
مراسم مذهبی ،دفتر مسجد ،دفتر بسیج وهیات امناء( .
 -4منزل خادم.

فضاهای الحاقی ( ترجیحا مستقل از مسجد :
فضاهائی که دارای عملکرد مستقل و نیازی به ارتباط مستقیم با فضاهای اصلی مسجد ندارند.

 -1تجاری
 -2آشپزخانه
 -3درمانگاه
 -4پایگاه بسیج
 -5صندوق قرض الحسنه
 -6منزل روحانی
 -7مهمانسرا
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