مسجد مرکز همایش های بین المللی اصفهان

اصفهان مهد هنرمندان و پايتخت فرهنگ و تمدن ايران است .مرکزيت کشور ،قطب صنعتی ايران ،نزديكی به تهران به لحاظ عبور و
مرور ،معماري ايرانی -اسالمی اصفهان ،مسائل زيرساختی و امنيتی و ده ها مزيت ديگر منجر به انتخاب کالنشهر اصفهان براي احداث
مرکز همايش هاي بين المللی گرديد .اين مجموعه شامل سالن اصلی ،هتل ،مرکز خدماتی -اداري ،مسجد ،ويالها و ...است.
مسجد مرکز همايش هاي بين المللی ،در مجموعه اي با ساختاري مدرن و در عين حال در شهري با پيشينه ي تاريخی ارزشمندي
قرار گرفته است .تقابل اين دو به خلق اثري انجاميد که در عين مدرن بودن ،ويژگی هاي معماري ايرانی و اسالمی را داراست .اين
مسجد در عين حال که محل عبادت و گردهمايی مسلمانان است ،نمايشگر معماري غنی شهري است که به نصف جهان شهرت دارد.
در آفرينش ايده ي مناسب ،به بررسی سير تحول معماري ايران در گذر زمان پرداختيم .آنچه که در گذر از عهد قديم به عصر جديد
رخ داده است ،سبک شدن معماري است .مقايسه چهارتاقی نياسر (دوره ساسانی) که گنبد بر پايه هاي ضخيم استوار شده است و
مسجد جامع عباسی اصفهان (دوره صفوي) ،به خوبی گواه اين است که به مرور زمان ،معماران در پوشش دهانه ها به دنبال راه هايی
براي سبک کردن حجم بودند .يكی از روش هاي سبک سازي دهانه هاي بزرگ و گنبدها ،تبديل مربع به دايره و استفاده از ترک
است که نمونه اي از آن را می توان در گنبد خواجه نظام الملک مسجد جامع اصفهان (دوره سلجوقی) ديد .در اصل ويژگی تكاملی
معماري ايران در دوره معاصر تجريد است .هم اکنون معماري معاصر با حفظ ويژگی هاي بنيادي معماري گذشته در جهت انتزاعی
شدن پيش می رود .بدين سبب اثر معاصر رنگ و بوي معماري ايرانی اسالمی کهن را نيز دارد.

ورود اسالم به ايران موجبات رشد و توسعه اغلب هنرها در ادوار مختلف به ويژه در عهد صفويه را فراهم کرد .آنچه مشخص است
دولت صفوي جمع بندي از تاريخ چند هزارساله ايران بوده که مكتبی تحت عنوان اصفهان را از اجماع ماهرانه فلسفه ،هنر ،معماري

و شهرسازي روزگار کهن و بر طبق مصاديق و مفاهيم روز خود به جامعه معرفی کرد .از جمله ويژگیهاي معماري شيوه اصفهانی،
سادگی طرحها ،سياليت ،استفاده از هندسه ماده (مربع يا مستطيل شدن فضاها) و شكلها و خطهاي شكسته ،ساخت گوشه هاي
پخ ،پيروي از پيمونبندي و بهره گيري از اندامها و اندازه هاي يكسان است .شيوه اصفهانی  -آخرين شيوه معماري سنتی ايران  -در
شهر اصفهان به اوج شكوفايی خود رسيد .اين شكوفايی در مساجد به عنوان اساسی ترين عنصر در بافت شهرهاي مذهبی نمايان تر
و چشمگيرتر است .ويژگی هاي معماري مشترک و عناصر معماري مشخصی که در اين گونه مساجد وجود دارد ،آن ها را به الگوهاي
طراحی در عصر معاصر مبدل کرده است .عناصر معماري مساجد شامل صحن ،ايوان ،رواق ،مناره ،گنبد ،شبستان و محراب است.
طرح مسجد سالن همايش هاي بين المللی اصفهان بر مبناي استفاده از عناصر معماري مساجد شكل گرفته است .در آفرينش فرم
مسجد ،از گنبد به عنوان عنصر نمادين معماري ايرانی و اسالمی الهام گرفته شده است .ضمنا به جهت قرارگيري در مرکز همايش
هاي بين المللی ،طرح با فرم سالن اجالس قرابت دارد .گنبد بر پايه ي مربع شكل به روش تبديل مربع به دايره و با استفاده از
ترکهايی با الهام از نقوش اسليمی و با رعايت اصل تجريد بنا شده است .در شكل گيري گنبدخانه سعی شد که خلوص مكعب
گنبدخانه که شبستان مسجد می باشد ،حفظ شود .مسجد در جهت قبله چرخيده و با چهار ايوان که از عناصر معماري مناطق کويري
بوده احاطه شده است .ب ه عالوه دو مناره در سمت محراب و در دو طرف گنبدخانه به صورت تجريدي طراحی شده است.
محوطه اي که مسجد را در برگرفته ،بر طبق الگوي باغ ايرانی و با توجه به جهت هاي دسترسی طراحی شده است .اعتقاد بر اين
است که مفهوم طراحی فلسفی باغ هاي ايرانی ريشه در چهار عنصر مقدس آب ،باد ،آتش و خاک دارد .ويژگی هاي ديگر باغ هاي
ايران عبارتند از استفاده از زاوي ه هاي عمودبر و خطوط مستقيم ،حوضچه ها و استخر ها براي تامين آب و توجه به منظره سايت،
استفاده همزمان از درختان هميشه سبز و برگ ريز ،کاشت انواع مختلف گياهان و توجه و تمرکز به ساختمانی که در مرکز قرار دارد
که آن را کوشک می ناميم .اين فضاي باز به دليل پويا بودن و خاصيت عبوري آن از گياه کمتري برخوردار است .حوض ها در چهار
جهت و به عنوان عنصر تزئينی و مبلمان شهري موثر در شكستن ديد و کاستن از وسعت ابعاد حياط قرار داده شده است .همچنين
فضاي مربعی در سايت تعبيه شده است که شرايط برگزاري تعزيه و گردهمايی هاي مذهبی را فراهم کرده است.
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