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چکیده
کننده در رشد و تکامل این  کلیدی و تعیین  در تاریخ شهرهای اسالمی، سه عنصراصلی محله، مسجد و بازار همواره نقش 
شهرها داشته اند. در این میان مساجد محله ای به عنوان فضاهای عمومی با رویکردهای متعدد اجتماعی، اقتصادی و 
سیاسی جایگاه واالیی برای ارائه ارزش های فرهنگی و سنت های اسالمی داشته و باعث هویت بخشی به محالت شهرهای 
کوچک و بزرگ شده اند. با این وجود آنچه در روند شکل گیری و احداث مساجد محله ای معاصر به چشم می خورد، عدم 
استقرار مناسب آنها در بافت های محله های جدید و از میان رفتن ساختار هویتی محالت به عنوان مکانی برای سکونت 

است. 
این تحقیق سعی بر آن دارد با ارزیابی مکان گزینی مساجد محله ای براساس شاخص های مطلوبیت، سازگاری و آسایش، 
میزان دستیابی محالت به ساختار هویتی به عنوان مکانی برای سکونت را بررسی نماید. برای این منظور در ابتدا به ارائه 
مدلی مفهومی از مقایسه تطبیقی شاخص های مکان گزینی و معیارهای هویت بخشی به محالت پرداخته می شود، سپس از 
میان مناطق سیزده گانه کالنشهر مذهبی مشهد، منطقه مطلوب و مساجد مورد نظر براساس نوع بافت و میزان برخورداری 
کیفی جمع آوری می شود.  کمی و  مذهبی انتخاب شده و داده های الزم از طریق پرسشنامه و مشاهده به صورت ترکیبی 
سپس  با روش توصیفی_تحلیلی، مدل مفهومی پژوهش مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج تحقیق میزان اثربخشی معیارهای 

هویت بخشی به محالت را در مکان گزینی مساجد محله ای نشان می دهد.

گان کلیدی: مساجد، مکان گزینی، ساختار هویتی، محله.  واژ
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از مسجد از تمامی نقاط محله امکان پذیر بوده است.
• درک 	 در  مهم  بصری  ویژگی  عنوان  به  مساجد  نمای 

فضای شهری، خوانایی و هویت بخشی به شهر یا محالت شهری 
نقش اساسی ایفا می کرده  است.

• جمله 	 از  آن  پیرامون  کاربری های  با  مسجد  سازگاری 
محسوب  قدیمی  محالت  در  مساجد  استقرار  مهم  ویژگی های 
حسینیه  کنار  در  قرارگیری  ضمن  مسجد  که  طــوری  به  می شده؛ 
کاربری هایی همچون حمام و  یا معبر یا فضای باز اصلی محله با 

آب انبار همجوار بوده است.
• مــســجــد جــامــع دارای 	 مــســاجــد شــهــری،  گــرچــه در  ا

ویژگی های منحصر به فرد و از سیمای عظیم و پیچیده ای نسبت 
موارد،  از  بسیاری  در  اما  بوده،  برخوردار  پیرامون خود  بناهای  به 
مساجد محله ای از ویژگی سادگی در سیمای بیرونی آن بهره برده و 

کامل داشته اند. با بافت پیرامون خود پیوستگی 
• بــارز 	 خصوصیات  جمله  از  تناسب  و  مقیاس  رعــایــت 

بسیاری از مساجد در بافت های قدیمی بوده است.
• با استقرار در مسیرهای اصلی، ایجاد 	 گذشته  مساجد 

پویایی  از  آن  پیرامون  فعالیت های  کم  ترا و  متنوع  دسترسی های 
فضایی در سه زمینه قابلیت دسترسی، نفوذپذیری و عملکردی 

برخوردار بوده اند.
در روند مدرن شدن شهرها، مساجد به عنوان عناصری هویت ساز 
گرفته  و با توجه به مطالعات انجام شده،  در درجه دوم اهمیت قرار 
مساجد و ویژگی های آنها به لحاظ اصول شهرسازی هم از نظر تعداد 
ویژگی  نمی باشند.  مناسبی  شرایط  در  توزیع،  شکل  نظر  از  هم  و 
همسایگی  واحد  و  محله  همچون  مفهومی  و  کالبدی  تقسیمات 
کرده و در عمل قابل تعریف  یا مرز محله، تنها شکلی ظاهری پیدا 
نیست. مرکز محله و مسجد به عنوان عنصر شاخص محله ای رنگ 
پر  و  اصلی  تقاطع های  در  مساجد  قرارگیری  فقط  ظاهرًا  و  باخته 
استقرار  انتخاب مکان  در  اساسی  ویژگی های  از جمله  رفت وآمد، 
بناهای  مرتفع ترین  مساجد  دیگر،  است.  شده  گرفته  نظر  در  آنها 
شهر نیستند و اثر مستقیم آنها بر مردم در حال تضعیف است و با از 
دست دادن رابطه خود با ساختار شهر و محالت، عملکرد آنها نیز رو 
کنترل و ویژگی خود را  به زوال است. این بناها قباًل ریتم شهری را 
که برجسته ترین  کنون افق شهری محدبی  منعکس می کردند. اما ا
نقاط آن مساجد بودند، جای خود را به منحنی مقعری داده است 
گشته اند.  کوتاه و بی اهمیت بدل  که در زیر آن، مساجد به ابنیه ای 
اندازه و محل استقرار مساجد مفهوم خود را در ارتباط با دسترسی 
کاماًل از دست  کالبدی  و رعایت مقیاس در سلسه مراتب تقسیمات 
مخاطبان  مقابل  در  و  مختلف  موقعیت های  در  مساجد  و  داده 
گون عمدتًا در یک شکل و عملکرد ثابت ساخته شده و به همین  گونا
کنان محل نتوانسته پاسخ دهد و در  دلیل به بسیاری از نیازهای سا
گرفته و در نتیجه حس آشنایی و  کمتر مورد استقبال قرار  نهایت 
Naghizade,2000.( تعلق به مساجد محله ای در آنها ضعیف است

.)Behzadfar,2011.Haghighat naeeni,2000
مساجد  و  کلی  طــور  به  مساجد  اصولی  مکانیابی  زمینه  در  آنچه 
قانون های  ویــژه  به  باالدست  قوانین  در  خاص  طور  به  محله ای 

مقدمه . 1
مسجد  اسالمی  شهر  و  جامعه  هویتی  وجــوه  آشکارترین  از  یکی 
از بعد هویت معنوی،  از جنبه هویت ظاهری و هم  که هم  است 
در   .)Poorgafar,1997( اســت  عــهــده دار  را  بنیادین  نقشی  ایفای 
محوری  و  کننده  تعیین  نقشی  محله ای  مساجد  میان مساجد، 
که در غرب و در واحدهای  در محالت مسکونی دارند. همان طور 
بخش  یک  ابعاد  کننده  تعیین  عامل  و  مرکز  مدرسه  همسایگی، 
مسجد  به  باید  اسالمی  شهر  یک  در  مــی آیــد،  شمار  به  مسکونی 
کننده و مرکز فرهنگی و مذهبی در بخش  به عنوان عامل تعیین 
کرد )Poorgafar,1997(. سئوال اصلی این پژوهش  مسکونی اشاره 
که چگونه مکان گزینی مساجد محله ای به عنوان یکی  این است 
از ارکان اصلی مرکز محله می تواند باعث ارتقای ساختار هویتی به 

محالت شود؟
هدف از این تحقیق ارزیابی معیارهای منتخب مکان گزینی مساجد 
رویکرد  با  و  بــوده  آسایش  و  سازگاری  مطلوبیت،  شامل  که  است 
مــورد  سکونت  مکان  عــنــوان  بــه  محالت  هویتی  ساختار  تقویت 
بررسی قرار می گیرد. در ابتدا به مرور اجمالی ویژگی های مکان گزینی 
و  مشکالت  سپس  و  پرداخته  گذشته  ادوار  در  محله ای  مساجد 
کلی مکان گزینی مساجد محله ای معاصر بیان می شود.  معضالت 
مساجد  مکان گزینی  تأثیرگذار  معیارهای  بیان  با  مؤلفان  ادامه  در 
کننده ساختار هویتی  از یک سو و شاخص های تقویت  محله ای 
ارائه مدل مفهومی مناسب مکان گزینی  به  از سوی دیگر  محالت 
مساجد محله ای با رویکرد تقویت ساختار هویتی محالت به عنوان 
گرفتن روش تحقیق  مکانی برای سکونت دست یافته اند. با در نظر 
کیفی، این مدل مفهومی در میان مساجد نمونه  کمی و  به صورت 
کدام  از شاخص های  گرفته تا میزان اثربخشی هر  مورد ارزیابی قرار 
هویت بخشی به محالت در مکان گزینی مساجد محله ای سنجیده 

شود.
2 .  مبانی نظری تحقیق

2.1. مروری بر مکان گزینی مساجد در ادوار گذشته
طوالنی،  زمان  طی  در  آنها  شکل گیری  دلیل  به  قدیمی  شهرهای 
تعیین شــده شکل  از پیش  بــدون طــرح  بیشتر مواقع  گــر چه در  ا
کالبد  گرفته اند، ولی نیاز و ویژگی های انسان و محیط پیرامون در 
کنان  سا زیست  بــرای  مناسبی  شرایط  و  افتاده  مؤثر  شهر  فضایی 
ــت)Bahreini,1999(. سیر بررسی مطالعات صورت  فراهم آورده اس
کالبدی و ساختاری  که مساجد در توسعه  گرفته بیانگر این است 
کز عمومی، فرهنگی و مذهبی به  محالت شهری اغلب به عنوان مرا
کلیه امکانات فرهنگی طراحی شده  شکل یک مجتمع برخوردار از 
و به عنوان اصلی ترین عامل هویت بخش به محالت شهری ایفای 
نقش می کردند و همواره مسجد و بازارچه عنصر اصلی و مشترک 
 Saeedi rezvani,1989.Naghizade,2008(بــوده انــد محالت  کز  مرا
اصول  به  محله ای  مساجد  برای  مناسب  مکان  شکل گیری  در   .)
Naghizade,1997.Shoaibi,Sabri,2000.(زیر توجه می شده اســـت

.)Haghighat naeeni,2000.Tavassoli ,1990
• شکلی 	 به  مساجد  قرارگیری  موقعیت  و  محله  وسعت 

بوده که مجموعه محله را تحت پوشش قرار داده و امکان بهره گیری 
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چشم اندازها، فضاهای باز و سبز، شبکه راه ها و فضاهای مسکونی 
مساجد  مکان گزینی  در  مــؤثــر  شــاخــص  سومین  آســایــش  اســـت. 
که در این میان فاصله و زمان دو مؤلفه اصلی در  محله ای است 
مکانیابی براساس آسایش هستند. نوع دسترسی با فاصله زمانی و 

.)Poormohammadi,2011( مکانی سنجیده می شود
2.3. شاخص های ساختار هویتی محالت به عنوان مکانی برای 

سکونت
کوی، برزن و یك قسمت از  محله در لغت نامه دهخدا به معنای 
چندین قسمت شهر آمده است  ) Dehkhoda,1957 (. در فرهنگ 
 ،   Neighborhood همچون مفهوم معادل هایی  ایــن  غربی بــه 
شــده که با  اطــالق  عنوان واحــد همسایگی   Quarter, Districtبا 
تعریف، ساختار و ماهیت محله در شهرهای  معادل هایی مانند 
واحــد همسایگی یك  گذشته مــا، تفاوت شکلی و ماهوی دارد. 
مجموعه برنامه ریزی شده و طراحی شده است؛ درحالی که محله 
تعریفی که لینچ از محله دارد  سنتی یك تشکل اجتماعی اســت. 
گفته می شود  عبارت است از:“  محله به قسمت نسبتًا بزرگی از شهر 
که واجد خصوصیات یکدست و مشابه باشد و ناظر عماًل بتواند به 
مقایسه تطبیقی دو الگوى   .)Lynch,1960:126( آن وارد شــود"   
محله ایرانی و واحد همسایگی غربی نشان می دهد که زمینه اصلی 
پیدایش و شکل گیرى مفهوم محله سنتی ایرانی_ اسالمی براساس 
مفهومی اجتماعی از سکونت است. محله فضاى کالبدى مناسبی 
کــرده اســت؛ در حالی که  را بــراى زندگی یك گــروه اجتماعی فراهم 
در شهرسازى معاصر  زمینه اصلی شکل گیرى و پیدایش محله 
کالبدى است که  غرب، مفهومی کالبدى_ فضایی دارد و قلمرویی 
پشتیبان مفاهیم اجتماعی است. این دو نگرش متفاوت به مفهوم 
محله، در تعیین و تعریف مرزهاى کالبدى، عنصر شاخص محله و 
Ceghatoleslami,Am( نیز اصول شکل دهنده، نقش داشته است

 .)inzade,2011
محله می تواند یك موجودیت اجتماعی و کالبدى را خلق کند؛ 
زیرا هم یك نهاد اجتماعی است و هم یك الگوى کالبدى ویژه و به 
معنی دار کردن و هویت محیط هاى شهرى کمك می کند. راپاپورت 
"محالت مکان هایی هستند که به  در همین زمینه می نویسد: 
کنان می توانند خودشان را تعریف کنند. به این ترتیب  وسیله آن سا
هویت اجتماعی را براى واحدهاى فضایی در شهر ایجاد می کنند" 
)Rapoport, 2001, 148; Campbell et al., 2009,463(. روبــرت 
) Cown, 2005:54 (در دایره المعارف شهر خود محله را این  کن 
گونه توصیف نموده اســت:"1- منطقه یا موقعیت،  2- منطقه ای 
دراطراف مکانی یا چیزی و 3- بخش قابل تفکیکی از یك منطقه 
منطقه ای مرکب از کاربری های مختلف که به صورت  شهری«. 
ساختار شهری به محله به عنوان سلول زندگی حیات، به حالت 
بــه عــنــوان سلول زنــدگــی حیات  یکپارچه در آمـــده اســـت. محله 
شهری است. محله نهادی است که از طریق آن افراد و موضوعات 
می توانند توانایی برای فعالیت اولیه به وسیله یك تعامل مؤثر فردی 
و جمعی را درون آن و یا از ورای آن به اجر ا در آورند.  محله ممکن 
است با هر کدام از جنبه ها یا معیارهای زیر تعریف گردد: مناسبات 
وسیله  زیبایی شناسی به  وسیله مرزها و محدوده ها،  اداری به 

برنامه توسعه ) اول تا پنجم( اشاره شده، بیشتر معطوف به تنوع 
عملکردها و فعالیت های جانبی مساجد ) قانون برنامه توسعه اول 
و دوم ( و همچنین در قانون برنامه توسعه سوم و چهارم  تنها به 
کاربری های هم ساز فرهنگی مانند مدرسه  تقویت ارتباط مساجد و 
 guideline of mosque design in new( کتابخانه اشاره شده است و 

 .)towns,2012
در میان طرح های جامع تفصیلی موجود در شهرها، مساجد جزو 
کاربری های فرهنگی طبقه بندی شده و از لحاط وسعت و موقعیت 
عالی  شــورای  مصوبه  در  که  این  تا  می کنند؛  تبعیت  دسته  این  از 
معماری و شهرسازی ) مصوب 1387/7/6( با موضوع ضوابط و 
مقررات مکانیابی مساجد در طرح های توسعه شهری، به ضرورت 
  )Rulesاســت شــده  اشــاره  فرهنگی  کاربری های  از  مساجد  تمایز 
 and regulations of mosques locating in town development
محوریت  به  تفصیلی  و  جامع  طرح های  تهیه  در  و   plans,2008( 
که مهمترین نکات  کید شده  کالبدی و ساختاری تأ مسجد از نظر 

آن شامل موارد زیر است:
o  در مکانیابی مساجد، تقویت محورهای دید منتهی به 

آنها مورد توجه قرار گیرد.
o  ارتفاع ابنیه اطراف مساجد دست کم تا سه پالك بایستی

کمتر و یا هم ارتفاع مساجد پیش بینی شده باشد.
o  امکان از میان حد  کــاربــری اراضـــی اطـــراف مساجد تا 

کاربری مساجد مانند فرهنگی، آموزشی  کاربری های هم خانواده با 
و ... انتخاب شود.

سال  هــمــان  در  نیز  شــرکــت عــمــران شــهــرهــای جــدیــد  همچنین   
)1387/11/9( مصوبه ای با عنوان راهبردها و معیارهاى مکانیابی 
که یکی از مهمترین نکات، لزوم  و برنامه ریزى مساجد را ارائه داد 
رعایت شعاع دسترسی  300تا 400 متر برای مساجد محله ای و  500 
  Strategies and criteria of تا 750 متر برای مساجد ناحیه ای است

.)location and planning in mosques,2008(
2.2. معیارهای مکان گزینی مساجد محله ای

کاربری های شهری  که در برنامه ریزی  معیارهای اصلی مکان گزینی 
مطلوبیت،  آسایش،  سازگاری،  شامل  می گیرند  قرار  استفاه  مورد 

.)Ziari,2009( کارآیی و ایمنی است سالمتی، 
اصول  باید  محله ای  مساجد  و  مذهبی  فضاهای  مکان گزینی  در 
و معیارهای الزم رعایت شده و به صورت متوازن در محله توزیع 
محله ای  کاربری های  سایر  با  می بایست  مذهبی  کاربری  شوند. 
به  سازگاری  باشد؛  داشته  را  الزم  سازگاری  مکانی  موقعیت  نظر  از 
سازگاری  دیگر  عبارت  به  اســت.  همخوانی  و  هماهنگی  معنای 
بین مساجد محله ای و سایر فعالیت های عمومی در سطح محله 
مانند بازار، فضای سبز و فضای فرهنگی  است. عالوه بر آن مساجد 
کاربری های عمومی به طور مستمر روزانه  محله ای همانند بقیه 
قرار می گیرند. دومین شاخص  استفاده  مورد  نوبت  و در چندین 
مساجد  مطلوبیت  ــت.  اس مطلوبیت  مکان گزینی،  در  تأثیرگذار 
گرو شناخت نوع فعالیت، عملکرد و نیازمندی ها و  محله ای نیز در 
کاربری ها پدید  که مسجد محله با دیگر  کنش هایی است  کنش و وا
طبیعی،  عوامل  حفظ  مطلوبیت،  از  منظور  آن  بر  عــالوه  ــی آورد.  م
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3.روش پژوهش
بــررســی آن توصیفی_ کــاربــردی_تــوســعــه ای و روش  پــژوهــش  نــوع 
کتابخانه ای  و  میدانی  پژوهش های  کمک  به  که  اســت  تحلیلی 
به  کتابخانه ای  مطالعات  قسمت  در  ابتدا  اســت.  گرفته  صــورت 
در  مذهبی  کاربری های  مکانیابی  زمینه  در  موجود  منابع  بررسی 
گذشته و همچنین در ضوابط باالدست معاصر پرداخته شده  ادوار 
و سپس شاخص های تأثیرگذار در هویت دهی به محالت بیان شده 
و  کمی  از طریق  نیز مساجد منتخب  است. در مطالعات میدانی 
و در قسمت  پیمایش  از  کیفی  ارزیابی شده اند. در قسمت  کیفی 
کمی از پرسشنامه استفاده شده است. در تهیه موارد پرسشنامه 
و براساس مدل مفهومی تحقیق)تصویر شماره 1(، ُنه سئوال برای 
برای  سئوال  هفت  و  سازگاری  بــرای  سئوال   15 مطلوبیت،  معیار 
گرفته شده است. تعیین  آسایش ) در مجموع 31 سئوال( در نظر 
کوکران، با توجه به جامعه آماری  حجم نمونه با بهره گیری از فرمول 
گفتار به صورت تصادفی از میان  با احتمال 95/5 درصد صحت در 
از سئواالت پرسشنامه  پاره ای  انتخاب شده اند.  کنان محالت  سا
کدام یک از عناصر بازار، مدرسه،  به شرح زیر است: محله شما با 
مسجد و یا پارک شناخته می شود؟ تا چه میزان از مسجد محله تان 
برای آدرس دهی استفاده می کنید؟ مسجد محله شما پایگاه چه 
آیا  می کنید؟  شرکت  یک  کــدام  در  شما  و  است  فعالیت هایی  نوع 
شما  مسجد  معماری  دارد؟  قــرار  رفت وآمد  مسیر  در  شما  مسجد 
تا چه میزان نزدیک به فرم های آشنا به معماری مساجد است؟ 
برای تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات به دست آمده، از نرم افزارهای 
EXCEL ،SPSS و ... و نیز برای تحلیل مکانی مساجد محله ای از 

نرم افزار ARC GIS استفاده شده است.
3.1. معرفی محدوده مورد مطالعه

مساجد  کندگی  پرا میزان  و  بافت  نوع  براساس  انتخابی  محدوده 
انتخاب شده است. منطقه 9  از میان مناطق سیزده گانه مشهد 

کنان در  ویژگی های بارز و قدمت توسعه، اجتماعی از دید و نگاه سا
منطقه، عملکردی به وسیله محدوده خدماتی، زیست محیطی  به 
وسیله فضاهای با ترافیك آرام و روان و کیفیت باالی زیست محیطی 

.)Barton , 2003(
که از یک محله در مقام  قاسمی )2004( به بیان توقعاتی می پردازد 
مکانی برای سکونت انسان هاست. براساس نظر او محله بر خالف 
را در خود دارد. این  از یک جا یا محل  بافت، قابلیت هایی بیش 
کنانش، دارای  کردن نیازهای اولیه سا مکان مسلمًا ضمن برطرف 
که تداعی گر سکونت است. البته باید  حال وهوا و روحیه ای است 
امکان  و  دارد  اساسی  تفاوت  زیستن  با  سکونت  که  داشــت  توجه 
شاخص  دو  اســت.  ــردن  ک زندگی  ــرای  ب الزم  شــرط  فقط  زیستن، 
سکونت  بــرای  اما  اســت.  امنیت  و  آسایش  زیستن،  بــرای  اساسی 
نیازمند سه شاخص دیگر  شامل آرامش، خودمانی بودن و دنجی 
گرفته شده برای هر  نیز است. جدول شماره 1 راهبردهای در نظر 

پنج شاخص را نشان می دهد.
 2.4. مدل مفهومی شاخص های مکان گزینی مساجد با رویکرد 

هویت بخشی به محالت به عنوان مکانی برای سکونت
مطلوبیت،  شامل  مکان گزینی)  مناسب  معیارهای  بررسی  از  بعد 
رویکرد  با  معیارها  ایــن  که  شد  آن  بر  سعی   ) ســازگــاری  و  آسایش 
این منظور  به  گیرند.  قرار  بازنگری  به محالت مورد  هویت بخشی 
مکانی  عنوان  به  محالت  هویتی  ساختار  در  مؤثر  شاخص های  از 
برای سکونت استفاده شده تا با بررسی انطباق پذیری معیارهای 
که در  مکان گزینی با این شاخص ها، مدلی مفهومی به دست آید 
از  ایــن اســاس هر یک  بر  تصویر شماره 1 نشان داده شــده اســت. 
معیارهای مکان گزینی با زیرمعیار هویت بخشی طبقه بندی شده 
است. برای مثال در معیار مطلوبیت، رویکرد دستیابی به امنیت، 
.)Pakzad,2011( خودمانی بودن، آرامش و دنجی بررسی شده است

Ghasemi,2004 جدول شماره1: بررسی شاخص های ساختار هویتی محالت به عنوان مکان سکونت_ منبع
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کمتری  مسکونی  محالت  کم  ترا دارای  ملک آباد  بــاغ  و  فردوسی 
گردیده  انتخاب  ناحیه  این  از  مسجد  یک  تنها  نتیجه  در  اســت؛ 
کن  سا اقشار  و  می باشند  جدید  بافت  شامل  محالت  این  اســت. 
دارای  و  دانشگاه  و  حـوزه  اساتید  و  قشـرجوان  را  محالت  این  در 

تحصیـالت عالیه تشکیل می دهند.
3.2.روش ارزیابی مکان گزینی مساجد محله ای

سه  محله ای،  مساجد  مکان گزینی  در  موجود  معیارهای  میان  از 
معیار آسایش، مطلوبیت و سازگاری که همخوانی بیشتری با موضوع 
ارتقای  رویکرد  بار  معیارها  این  شدند.  برگزیده  داشتند،  تحقیق 
ساختار هویتی محالت به عنوان مکان سکونت مورد بازنگری قرار 
از این معیارها دو سطح )نخست راهبرد و  کدام  گرفتند. برای هر 
دوم سیاست عملی( در نظر گرفته شد. سپس ماهیت کمی و کیفی 
سیاست های عملی نیازسنجی شده و با توجه به ماهیت آنها برای 
هرکدام پیمایش و یا پرسشنامه و یا هر دو اختصاص یافته است. 
کیفی دارند و در آنها پیمایش نقش  بیشتر این سیاست ها ماهیت 
ابزار تکمیلی استفاده شده  از پرسشنامه به عنوان  و  کلیدی دارد 
گــردآوری  ابــزار،  و  از شاخص ها  کدام  است؛ به صورت تفصیلی هر 
برای  )جــداول شماره های 2،3و4(.  نشان داده است  را  اطالعات 
ارزیابی قسمت کیفی تحقیق از روش ماتریس گولر استفاده شده که 
معیارهای آن همان سه معیار اصلی مطلوبیت، سازگاری و آسایش 
رده  چهار  در  معیارها  به  امتیازدهی  نحوه  مطالعه  این  در  اســت. 
که به باالترین میزان انطباق با هر معیار، بسیار مطلوب  انجام شده 
کمترین آن، بسیار نامطلوب اختصاص یافته و دو رده میانی نیز  و 

گرفته شده است. مطلوب و نامطلوب در نظر 

مشهد دارای بافت جدید و براساس آمار به دست آمده از شهرداری 
منطقه، جزو مناطق با میزان برخورداری مذهبی متوسط است. 
منطقه 9 شهرداری مشهد از سمت شمال به بلوار وکیل آباد و باغ 
ملک آباد و از جنوب همجوار با کوه بینالود و از شرق به میدان جهاد 
کوهسنگی و از غرب به سه راهی طرقبه و شاندیز منتهی می گردد  و 
)Website of zone 9 – Mashhad municipality(. براساس تحقیق 
 888.5 منطقه  مساجد  مساحت  میانگین  ــان)1392(،  ــدی ــم اح
کل  مترمربع است. این میزان مساحت 300 متر مربع از میانگین 
که این مسئله ناشی از توسعه با  مناطق شهری مشهد بیشتر است 
کاربری در این منطقه شهری است. این منطقه دارای بافتی  برنامه 
از  کم جمعیت 62 نفر بر هکتار  که با  ترا کنده است، به طوری  پرا
کمتر است. سرانه مسجد  کم مناطق سیزده گانه مشهد  متوسط ترا
که از میانگین سرانه 0/09 مناطق کل  نیز 0/13 مترمربع برآورد شده 
نیز  کمتر است. نسبت جمعیت منطقه به تعداد مساجد  مشهد 

کل مناطق بیشتر است. که از میانگین  42/7است 
سهم  مسجد   14 منطقه،  سطح  در  کنده  پرا مسجد   36 میان  از 
ناحیه 1، 9 مسجد سهم ناحیه 2 و 14 مسجد سهم ناحیه 3 است. 
کنار شریان های درجه یک و دو شهری  عالوه بر آن 16 مسجد در 
که در سطح منطقه و شهر عمل می کنند. از مجموع  واقع شده اند 
سه  شــده انــد،  واقــع  محالت  داخــل  در  که  باقی مانده  مسجد   20
از  این مساجد  برگزیده شده اند.  نمونه  به عنوان مساجد  مسجد 
سه محله چهارچشمه، نیروهوایی) ناحیه 2( و رضاشهر) ناحیه 1( 
کم  انتخاب شده اند )تصاویر شماره های 2و3(. ناحیه 3 به دلیل ترا
گیری دانشگاه  زیاد مساجد حذف شده و ناحیه 1 نیز به دلیل قرا

تصویر شماره 1: مدل مفهومی انطباق پذیری معیارهای مکان گزینی با شاخص های ساختار هویتی محالت به عنوان مکانی - منبع مولفان
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تصویر شماره 2: موقعیت مساجد منتخب- منبع مولفان

جدول2 . بررسی معیار  آسایش براساس هویت سنجی به محله- منبع مولفان

معیار مشابه در 
بازشناسی هویت 

مکانی محله
گرد آوری اطالعاتسیاستراهبرد روش 

پرسشنامهپیمایش
ش

سای
آ

آسایش

دسترسی آسان به مسجد
**شعاع دسترسی مناسب مسجد در سطح محله

**فاصله مناسب مسجد از بقیه عناصر ساختاری محله
*قرارگیری مسجد در مجاورت مسیر پیاده اصلی

کردن تاثیر مخرب خودرو در  محدود 
اطراف مسجد

ممانعت از اشغال عرصه عمومی در مجاورت مسجد 
*توسط خودروهای پارک شده

**پیش بینی فضای داخلی برای پارکینگ مسجد
کنان در هنگام توقف و  راحتی سا

امکانات الزم جهت آسایش در حال توقف در مجاورت حرکت در اطراف مسجد 
*مسجد

آرامش
نورپردازی مناسب در شب برای مکث در مجاورت 

*مسجد

کنان بدون  افزایش امکان حضور سا
**رعایت سلسله مراتب دسترسی های شهری به مسجدبهانه مشخص در اطراف مسجد

برخورداری از سلسله مراتبخودمانی بودن

دسترسی آسان از مسجد به انواع عرصه در سطح ملحه 
**و بالعکس

فاصله مناسب میان مسجد و سایر عناصر ساختاری 
*محله

وجود محل هایی برای فعالیت های غیر حرکتی در 
*سطح محله

تصویر 3،تصاویر مساجد منتخب- منبع مولفان
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جدول 3،بررسی معیار مطلوبیت براساس هویت سنجی به محله- منبع مولفان

شاخص 
مکان 
گزینی

معیار مشابه در 
بازشناسی هویت 

مکانی محله
سیاستراهبرد

گرد آوری  روش 
اطالعات

پرسشنامهپیمایش

ت
وبی

طل
م

امنیت

حفظ و تقویت عوامل 
خاطره انگیز در ارتباط با 

مسجد محله

کالبد مسجد  گیری از فرم های آشنا و خاطره انگیز در  بهره 
محله

**

کنان بر مسجد  نظارت سا
محله

وجود تجهیزات و مبلمان مناسب در مسجد و فضای عمومی 
گروه های مختلف اجتماعی اطراف آن برای حضور 

*

قابل رویت بودن مسجد 
در بافت محله

*تقویت  محورهای بصری

*پرهیز از بدنه های صلب و بسته در مجاورت قضاهای عمومی

گیاهی از دیده شدن در عرصه ای  عدم ممانعت پوشش 
خصوصی

*

کنترل رفتار های مخرب 
در اطراف مسجد محله

کنان با یکدیگر از طریق استقرار  افزایش امکان برخورد سا
**مناسب مسجد نسبت به سایر فضاهای جمعی

وجود فعالیت شبانه مسجد به منظور بهبود احساس امنیت 
کنان در شب سا

**

خودمانی بودن

تامین روشنایی الزم بدنه های مجاور عرصه های عمومی 
مسجد و عرصه های عمومی اطراف آن

*

عدم غلبه توده و فضای 
مسجد بر انسان

کالبد مسجد *پرهیز از مقیاس غیر انسانی در 

کالبدی میان مسجد و فضای شهری مجاور آن *تناسب 

کی انسان در  تنظیم ابعاد فضا و توده مسجد با توان ادرا
حالت پیاده

*

دنجی
برخورداری از محصوریت 

مناسب مسجد محله
تناسب توده وفضا به وسیله تعدیل و تنظیم خط بام مسجد 

*در ارتفاع مناسب

کردن قطعه بندی  ج  خار
*ایجاد تنوع در خط لبه زمین در مجاورت مسجدزمین از حالت یکنواخت

داشتن مقیاس انسانی 
مسجد محله

کی انسان *تناسب ابعاد مسجد با توان ادرا
که بر فضاهای محله غلبه دارند *عدم استفاده از از احجامی 

آرامش
قابل پیش بینی بودن 
کالبد مسجد نسبت به 

بافت محله

کالبدی مسجد نسبت به فضاهای اطراف در راستای  تسلط 
گیری رتیم مناسب در تغییرات دانه ای نسبت به یکدیگر بکار 

*

*بکارگیری مناسب توالی و یکمرتبگی نسبت به یکدیگر

گیری از فرم های با پیام واضح و روشن در مسجد **بهره 

جدول4،بررسی معیار  سازگاری براساس هویت سنجی به محله- منبع مولفان

شاخص 
مکان گزینی

معیار مشابه در 
بازشناسی هویت 

مکانی محله
سیاستراهبرد

گرد آوری اطالعات روش 

پرسشنامهپیمایش

ی
گار

ساز

آرامش
کاربری های اطرافکم بودن سر و صدا **وجود سازگاری بین مسجد و 

*وجود سلسله مراتب عملکردی نسبت به مسجدبرخورداری از سلسله مراتب

خودمانی بودن

گروه های مختلف اجتماعی در  حضور 
گروه های مختلف اجتماعی در مسجدکنار یکدیگر در سطح محله *حضور 

گروه های  وجود عوامل جذاب برای 
کارکردهای متفاوت در مسجدسنی مختلف *وجود 

کنان محله  برخورد عامالنه سا
بافضاهای عمومی

کالبدی و تجهیز مسجد برای  امکان تغییرات 
کنان محله **مراسم خاص توسط سا

کنان بر مسجدعدم پذیرش غریبه هادنجی *نظارت سا
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عامل  دو  محله،  بافت  در  مسجد  بـــودن  رؤیـــت  قابل  مــوضــوع  از 
عامل  براساس  اســت.  ارزیابی  قابل  جداره ها  و  بصری  محورهای 
نخست، بهترین نفوذپذیری بصری را به ترتیب مسجد صاحب الزمان 
و مسجد المهدی به واسطه استقرار مناسب و عدم اتصال جداره ها 
کاربری های همجوار دارا هستند. اما مسجد امام حسن مجتبی  به 
گرفته و تنها از دو طرف قابل دید است  در تقاطع معبر محلی قرار 
)جدول 6 و تصویر 4(. عامل دوم میزان صلبیت و پوشیده شدن 
از میزان نفوذپذیری  جداره ها با عوامل مخل است. در این میان 
بصری و عملکردی مسجد امام حسن مجتبی و المهدی با پوشش 
دلیل  به  صاحب الزمان  مسجد  و  اصلی  جــداره  مقابل  در  گیاهی 

کاسته شده است )تصویر شماره 5 و جدول 6(. جداره های خنثی 
قابل  جنبه  چند  از  مسجد  ــراف  اطـ در  مخرب  رفــتــارهــای  کنترل 
از طریق  کنان  بــرخــورد سا امــکــان  افــزایــش  ــت: نخست  بــررســی اس
که در هر سه  استقرار مناسب نسبت به سایر فعالیت های جمعی 
کنان در وضعیت یکسانی است. جنبه دوم وجود  مسجد از نظر سا
فعالیت های شبانه به منظور بهبود احساس امنیت است که مسجد 
کنان را نسبت به بقیه مساجد در این  صاحب الزمان توانسته نظر سا
کند و نهایتًا به لحاظ تأمین روشنایی در عرصه های  زمینه جلب 
وضعیت  در  صاحب الزمان  مسجد  و  المهدی  مسجد  نیز  عمومی 

مطلوبی قرار دارند )جداول شماره های 6 و 7(. 
 با توجه به تصویر شماره 6 و جدول شماره 5 از لحاظ ایجاد تنوع 
کردن قطعه بندی زمین از حالت  ج  در خط لبه زمین به منظور خار
که  دارد  قــرار  بهتری  درجــه  در  صاحب الزمان  مسجد  یکنواخت، 
دلیل آن عالوه بر استقرار مطلوب، وجود جداره منعطف است. اما 
مسجد المهدی با وجود استقرار مطلوب نسبت به همه سمت ها، 
کدام از سه  جهت گیری یکسانی داشته است. عالوه بر آن در هیچ 
باز نقش مهمی نسب به جداره های شهری  مسجد فوق، فضای 
ایفا نمی کند و تنها به عنوان فضای جانبی خدماتی عمل می کند ) 
مسجد المهدی فضای باز ندارد( و عرض معبر پیاده مقابل مساجد 
نیز به گونه ای نیست که بتوان فضای مکث مناسبی را ایجاد کرد. در 
گروه های اجتماعی مناسب نمی تواند باعث نظارت  نتیجه  حضور 

کنان بر محله شود.  بیشتر سا
صورت  به  مسجد،  بــام  خط  تنظیم  و  فضا  تــوده  تناسب  لحاظ  از 
برعکس صادق است. براساس شکل تنوع و تسلط ارتفاع مسجد 
نسبت به بدنه های اطــراف، مسجد امام حسن مجتبی در حالت 
کم  که دلیل آن وجود مناره وگنبد است ) با توجه به ترا بهتری است؛ 
متوسط اطراف (. با این وجود در مسجد صاحب الزمان و المهدی 
کدام از مساجد  خط آسمان یکنواختی قابل مشاهده است. هیچ 
تناسبات  و  نــدارنــد  محله  بقیه  با  فاحشی  ارتــفــاع  اختالف  نمونه 
جداره ها نیز با مقیاس انسانی برقرار است )جدول شماره 6 و تصویر 

شماره 7(. 

از  استفاده  با  نمونه  حجم  تعیین  ابتدا  کمی،  ارزیابی  قسمت  در 
کوکران و با توجه به جامعه آماری )جمعیت محالت مورد  فرمول 
به  گفتار  در  صحت  درصــد  احتمال 95/5  با  و   )9 منطقه  در  نظر 
کنان همجوار با محله مورد نظر انتخاب  صورت تصادفی از میان سا
شدند. برای تجزیه و تحلیل اطالعات و آمار به دست آمده از نرم افزار 
گرفته و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی خالصه  SPSS بهره 
که از مهم ترین شاخص های آماری، میانگین،  و طبقه بندی شدند 
شماره 5(.  )جدول  است  شده  استفاده  واریانس  و  معیار  انحراف 
در پرسشنامه مورد نظر به جز سئواالت عمومی پرسشنامه، برای 
به  که  استفاده شده  لیکرت 5 درجه  از طیف  سئواالت تخصصی 
کم و امتیاز5، 4، 3،  کم، بسیار  ترتیب بسیار زیاد، زیاد، متوسط، 
2، 1 می باشند. نسبت پاسخ دهندگان مرد 58/1 و زن41/9 درصد 
که از این میان بیشترین درصد مربوط به افراد بین 18 تا 30  است 

سال و دارای شغل آزاد و با تحصیالت دیپلم می باشند.
بحث های پژوهش. 4

که  یکی از مهمترین ویژگی های هر محله تعریف مرکز محله است 
این مرکز با عناصری شاخص همچون بازار )محلی(، پارک، مسجد 
و مدرسه نمود می یابد و تمامی راه های اصلی و فرعی محله به این 
کدام  که  مرکز ختم می شود. در این میان پرسش اساسی اینست 
یک از این عناصر توانسته اند به عنوان عناصر شاخص مرکز محله 
که در این میان 62 درصد از پاسخ دهندگان هر سه  تجلی یابند؟ 
محله، از مسجد به عنوان اصلی ترین عنصر شاخص در محله شان 

نام برده اند.
مطلوبیت. 4.1

که نه پنج بار برای  گیرند   مساجد باید طوری در محله مسکونی قرار 
که از مسجد عبور  کنیم  که از محله می گذریم، حس  نماز بلکه هر بار 
می کنیم. نمای مساجد به عنوان ویژگی بصری مهم در درک فضای 
ک مکان شناخته شده و در خوانایی و هویت بخشی به  شهری و ادرا
شهر یا محالت شهری نقش اساسی ایفا می کرده اند. به این منظور 
در طراحی مساجد باید از فرم های آشنا و خاطره انگیز و همچنین 
این نشانه های  که  کرد  با پیام واضــح و روشــن استفاده  فرم هایی 
حضور  محله  اهــل  ذهــن  در  همواره  که  هستند  عواملی  از  شهری 
ک محله، آنان را به معانی  دارند و ضمن یاری رساندن به آنها در ادرا

معنوی یادآور شده و هدایت معنوی اهل شهر را بر عهده  دارند. 
براساس جداول شماره های 6و7 و تصویر شماره 3، در مسجد امام 
گنبد و جداره های خوانا، نمایانگر و  حسن مجتبی، وجود مناره و 
هویت بخش مسجد در این محله است. اما در مسجد المهدی تنها 
از طریق جداره های مسجد می توان به نوع عملکرد آن پی برد و در 
مسجد صاحب الزمان فقط ورودی مسجد قابل تشخیص است و 
کاربری  بقیه جداره ها فاقد خوانایی است )جداره های مسجد به 

تجاری و خدماتی اختصاص یافته اند(.

کوکران- منبع مولفان جدول5: تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول 

حجم نمونهجامعه آمارینام مسجدنام محله
22506377صاحب الزمانچهارچشمه

378 24064امام حسن مجتبینیروهوایی
41811380المهدیرضاشهر
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گیاهی به عنوان عامل مزاحم در میزان نفوذپذیری بصری  تصویر شماره 4: پوشش 

گزینی مساجد منتخب-منبع مولفان کیفی میزان مطلوبیت مکان  جدول 6، بررسی 
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تصویر شماره 7: تناسبات ارتفاعی مساجد نسبت به بدنه های همجوار

تصویر شماره 5: استقرار مساجد در بافت محله نسب به شریان های عمومی  

تصویر شماره 6: نمایی از جداره های اصلی مساجد منتخب در مجاورت فضاهای عمومی 

جدول 7،بررسی کمی میزان مطلوبیت مکان گزینی مساجد منتخب- منبع مولفان

معیار مشابه در 
سیاستبازشناسی هویت مکانی

مسجد 
المهدی

مسجد صاحب 
الزمان

مسجد امام حسن 
مجتبی

ت
وبی

طل
امنیتم

گردهم آیی و  حفظ و تقویت محل های 
3.73.63.9فعالیت های جمعی از طریق مسجد محله

گیری از فرم های آشنا و خاطره انگیز در  بهره 
3.623.9کالبد مسجد محله

کنان با یکدیگر از  افزایش امکان برخورد سا
طریق استقرار مناسب مسجد نسبت به سایر 

فضهای جمعی
3.63.63.7

وجود فعالیت شبانه مسجد به منظور بهبود 
کنان در شب 3.94.53.7احساس امنیت سا

گیری از فرمهای با پیام واضح روشن آرامش 2.733بهره 

کاربری های هم تراز مسجد در مجاورت  از  صاحب الزمان بسیاری 
گرفته اند مانند فضای سبز محلی و بازارچه محلی ) در هر  آنها قرار 
دو(، درمانگاه ) مسجد صاحب الزمان(، مدرسه ) مسجد المهدی ( 

)جدول شماره 8  و  تصویر شماره 8(.

سازگاری. 4.2
یکی از عوامل مؤثر در معیار سازگاری، سازگاری مسجد و کاربری های 
عناصری  عنوان  به  باید  کاربری ها  این  همه  که  است  آن  اطــراف 
و  المهدی  کنند. در مسجد  کمک  تعریف مرکز محله  شاخص در 
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جدول 8،بررسی کیفی میزان سازگاری مکان گزینی مساجد منتخب -منبع مولفان

گزینی مساجد منتخب -منبع مولفان جدول 9،بررسی کمی میزان سازگاری مکان 

کاربری های همجوار مساجد منتخب در محله تصویر شماره 8: 

کنان استفاده نمود. از میان  کشش سا عامل تأثیرگذار در جذب و 
از  دوری  لحاظ  به  مجتبی  حسن  امــام  مسجد  مــوجــود،  مساجد 
کننده محلی در وضعیت بهتری برای  شریان های جمع و پخش 
دفع اصوات مزاحم قرار دارد و بقیه مساجد در شرایط مطلوبی قرار 
کوستیکی در معماری  آ تمهیدات  نبود  آن،  که دلیل مهم  ندارند 

مساجد است )جدول شماره 9(.
مسجد به منزله یک پایگاه مهم اجتماعی_مذهبی در سطح شهر 
رسالت  بر  عــالوه  زیــادی  فعالیت های  خواستگاه  می تواند  محله  و 
گون می توان  گونا و  متنوع  کارکردهای  میان  از  باشد.  اصلی خود 
اشاره   ... و  اقتصادی  تربیتی،  اجتماعی_فرهنگی،  کارکردهای  به 
که بر این اساس می توان فضاهای زیر را در مسجد محله ای  کرد؛ 

کاربری های اطراف  حس شنوایی تأثیر زیادی در ارتباط مساجد و 
که ذهن را متوجه خود می کند  آن دارد. صوت یکی از عواملی است 
گونه اند:  و انسان را از تمرکز و حضور قلب باز مــی دارد. اصوات دو 
یکی اصواتی که به صورت نامنظم و درهم و برهم و به صورت غوغا و 
که مشخصًا پیام  غیرمفهوم در فضا منتشر می شوند و دیگر اصواتی 
خاصی را منتقل می کنند مانند صدای اذان. اصوات نوع نخست، 
محرک  عناصر  عنوان  به  دوم  دسته  اصــوات  و  مزاحم اند  اصواتی 
نتیجه در  در  ایفا می کنند.  کنان محله نقش مهمی  در جذب سا
کننده اصوات مزاحم  تولید  کاربری های  از  باید  مساجد محله ای 
گرفت تا مسجد از  کوستیکی در نظر  دوری جست و یا تمهیدات آ
کلی در امان باشد و از اصوات نوع دوم به عنوان  غوغای بیرون به 

معیار مشابه در بازشناسی 
مسجد صاحب مسجد المهدیسیاستهویت مکانی

الزمان
مسجد امام 
حسن مجتبی

ی
گار

ساز

کاربری های آرامش وجود سازگاری بین مسجد و 
21.53اطراف

خودمانی بودن

گروه های مختلف اجتماعی در مسجد 3.333.4حضور 
کارکردهای متفاوت در مسجد 3.23.13.3وجود 

کالبدی و تجهیز مسجد برای  امکان تغییرات 
کنان محله 2.42.93.1مراسم خاص توسط سا

کنان بر مسجددنجی 2.42.22.4نظارت سا
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کنار این  عناصر شاخص نیز مانند بازار)محلی(، پارک و درمانگاه در 
میدانچه مستقر شده اند. با توجه به خاصیت غیر عبوری بودن مرکز 
محله، این عنصر شهری می بایست به دور از شریان های درجه یک 
و اصلی باشد. مسجد المهدی )محله رضاشهر( در حاشیه جمع و 
کننده محلی )خیابان شهید رضوی( واقع شده است. اما  پخش 
کنار معبر و میدان  سومین مسجد )مسجد امام حسن مجتبی( در 
در سطوح محلی واقع نشده و به واسطه نزدیکی به شریان درجه 2 
اصلی توانسته به عنوان عنصری شاخص در سطح محله نمود پیدا 
کند، ولی نتوانسته در اطراف خود فضایی به مرکز محله را هویت 

بخشد )جدول شماره 10 و تصویر شماره 9 (.
نکته حائز اهمیت دیگر فاصله میان مسجد و بقیه عناصر ساختاری 
که باعث افزایش مطلوبیت دسترسی و افزایش امکان  محله است 
براساس جدول های شماره های 10 و 11 و تصویر  حضور می شود. 
کنار دو مسجد صاحب الزمان و المهدی بازار، پارک و  شماره 8 در 
امام حسن مجتبی، در مجاورت  اما مسجد  دارنــد.  قرار  درمانگاه 
مناسبی با پارک و مدرسه بوده و سطوح بازار محلی با توجه به عدم 

کنده است.  تعریف مناسب مرکز محله اندک و به صورت پرا
محله شان  مسجد  تــا  مبدأ  از  نــمــازگــزاران  حرکت  مسیر  همچنین 
بهتر است در مقیاس محله و بیشتر پیاده طراحی شود، در نتیجه 
کف و  مطلوبیت مسیر پیاده شامل نورپردازی و وضعیت مناسب 
جداره ها در تلقی مردم محله از مسجد به عنوان یکی از فضاهای 
مکث بسیار تأثیرگذار خواهد بود. در میان این سه مسجد، مسجد 
واقع  اصلی  پیاده  مسیر  کنار  در  صاحب الزمان  مسجد  و  المهدی 
شده اند و مسجد سوم از این مورد محروم مانده است. اما این مسیر 
پیاده در هر دو مسجد، مطلوبیت مناسبی )چه به لحاظ نورپردازی 

در شب و چه به لحاظ کف و جداره ها( ندارد )جدول شماره 10(.
 مسئله پارکینگ و پارک خودرو در اطراف مسجد نکته مهم دیگری 
که در مبحث آسایش مطرح شد. با توجه به ماهیت جمعی  است 
فعالیت های مسجد مانند مراسم مذهبی در ایام خاص و مراسم 
ختم و... و محدودیت پارک در مسجد، فضاهای عمومی اطراف 
می بایست قابلیت پارک برای مراجعه کنندگان را دارا باشد. در غیر 
این صورت معابر و شریان های اطراف سایت دچار ازدحام ترافیکی 
که این موضوع منظر شهر را دچار خدشه می کند. در  خواهد شد 
هر سه مسجد موجود ) فضای پارکینگ تعبیه نشده و در اطراف 
مساجد نیز امکان پارک برای تعداد زیاد وجود ندارد (. در مسجد 
محلی  کننده  پخش  و  جمع  شریان  از  المهدی  و  صاحب الزمان 

مجاور می توان برای پارک استفاده نمود )جدول شماره 10(.

طرح ریزی کرد: صندوق قرض الحسنه، کانون های فرهنگی_هنری، 
آموزشگاه،  کتابخانه،  مذهبی،  هیأت های  ورزشــی،  باشگاه های 
مسجد  نمونه،  مساجد  مــیــان  از  آشــپــزخــانــه.  و  خیریه  تــعــاونــی، 
مهدویت،  بسیج  پایگاه  قرض الحسنه،  صندوق  دارای  المهدی 
امــام  مسجد  در  می باشد.  آشپزخانه  و  هنری  و  فرهنگی  کــانــون 
کالس های فرهنگی_هنری  حسن مجتبی نیز تنها پایگاه بسیج و 
فرهنگی_هنری  کانون  دارای  صاحب الزمان  مسجد  و  دارد  وجود 
گروه های مختلف  کنان نیز حضور  و آشپزخانه می باشد. از نظر سا
اجتماعی در هر سه محله وکارکردهای متفاوت مسجد در سطح 

متوسط قرار دارد )جداول شماره های 7 و 8(.
کالبدی  تغییرات  امکان  بــودن،  خودمانی  ویژگی های  از  دیگر  یکی 
در  می تواند  اتفاق  ایــن  که  اســت  کنان  سا توسط  مسجد  تجهیز  و 
که تنها مسجد امام حسن مجتبی و  گیرد  فضای باز مسجد صورت 
صاحب الزمان قابلیت این مسئله را دارند )جداول شماره های 7 و 8(.
وسیله  به  مسجد  بر  کنان  سا نظارت  بحث  مهم  ویژگی  آخرین 
افراد  این  حضور  میزان  و  است  بیگانه  افــراد  خــروج  و  ورود  کنترل 
مساجد  نامتوازن  توزیع  دلیل  به  که  است  مختلف  مراسمات  در 
مراسمات  در  نیز  محله ای  غیر  افـــراد  محله  ســه  هــر  در  محله ای 
گواه این امر می باشد  کنان نیز  که نظر سا مساجد شرکت می کنند 

)جدول شماره8(.
4.3.آسایش

محله  سه  هر  در  پژوهش،  بحث های  ابتدایی  قسمت  براساس   
شده  شناخته  محله  عنصر  شاخص ترین  عنوان  به  مسجد  فوق، 
است. عالوه بر آن موقعیت مسجد و شعاع دسترسی، تأثیر بسزایی 
در شناخت محدوده محله و مرکز محله دارد.  تصویر شماره 9 و 
جداول شماره های 10و 11 موقعیت و شعاع دسترسی هر یک از سه 
مسجد منتخب را نشان می دهند. شعاع دسترسی برای هر مسجد 
گرفته شده است. بر این اساس مسجد  محله ای 400 متر در نظر 
المهدی به همراه شش مسجد دیگر در محله رضاشهر توانستند 
با  دیگر  در دو مسجد  امــا  را پوشش دهند  از محله  زیــادی  سطح 
توزیع نامتوازن مسجد )یا مساجد( در سطح محله روبه رو هستیم؛ 
به طوری که مسجد صاحب الزمان تنها مسجد موجود سطح محله 

چهارچشمه است.
به لحاظ موقعیت مسجد به عنصر تعریف کننده مرکز محله، مسجد 
این  کم  به وسعت  توجه  )با  در محله چهارچشمه  صاحب الزمان 
محله نسبت به سایر محالت( توانسته تعریف مناسبی برای مرکز 
محله باشد. این مسجد در مجاورت میدانچه محلی واقع شده و 

جدول شماره 11: بررسی کیفی میزان آسایش مکان گزینی مساجد منتخب 

تصویر شماره 10: تحلیل  معیارهای مکان گزینی مسجد منتخب با رویکرد هویت بخشی به محالت به عنوان مکان سکونت  

بازشناسی  در  مشابه  معیار 
مـــســـجـــد صــاحــب مسجد المهدیسیاستهویت مکانی

الزمان
مسجد امام حسن 

مجتبی

ش
سای

آسایشآ

شــعــاع دســتــرســی مــنــاســب مــســجــد در 
1.82.12.1سطح محله

عناصر  بقیه  از  مسجد  مناسب  فاصله 
21.72.4ساختاری محله

دسترسی آسان از مسجد به انواع عرصه خودمانی بودن
21.72.4در سطح محله و بالعکس

گزینی مساجد منتخب کیفی میزان آسایش مکان  جدول شماره 10: بررسی 
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که بیشتر معطوف به مقیاس انسانی در توده و فضاست،  دنجی 
در این معیار در اولویت قرار دارند )تصویر شماره 10 (. در دو معیار 
آسایش و سازگاری نیز به ترتیب  شاخص هویت بخشی، آرامش 
و خودمانی بودن در رده باالتری نسبت به سایر شاخص ها قرار 
کارکردهای متفاوت مسجد و حضور  دارند؛ این دو شاخص به 

گون توجه دارند. گونا گروه های 
کلی از میان پنج معیار هویت بخشی به محالت به عنوان 	• به طور 

امنیت در جایگاه  آرامش و سپس  برای سکونت، معیار  مکانی 
مناسب تری قرار دارند.

5.یافته ها و پیشنهادها
کیفی،  کمی و  با توجه به تحلیل سه مسجد منتخب به دو روش 

نتایج زیر به دست آمده است:
رویــکــرد 	• بــا  مشهد  ــه  ُن منطقه  مسجد،  ســه  ــن  ای مکانیابی  در 

هویت بخشی به محالت به عنوان مکانی برای سکونت و معیار 
مطلوبیت نقش مهمتری را داشته و بعد از سازگاری و آسایش 
مطلوبیت  معیار  پژوهش  این  در  دارد.  قرار  بعدی  رده هــای  در 
کالبدی مسجد و اطراف آن می پردازد  بیشتر معطوف به مسائل 
و  بــودن  خودمانی  هویت بخشی،  شاخص های  آن  بر  عــالوه  و 

 

مسجد امام حسن 
 مجتبي

 
 مسجد صاحب الزمان

 
 مسجد المهدي

 

 
 سياست

 
 

 شعاع دسترسي مناسب مسجد در سطح محله  .
 

 فاصله مناسب مسجد از بقيه عناصر ساختاري محله  
   

 قرارگيري مسجد در مجاورت مسير پياده اصلي
 

   

ممانعت از اشغال عرصه عمومي در مجاورت مسجد توسط خودروهاي 
 پارك شده

. 
  

 پيش بيني فضاي داخلي براي پاركينگ مسجد
   

 امكانات الزم جهت آسايش در حال توقف در مجاورت مسجد
   

 رعايت سلسله مراتب دسترسيهاي شهري به مسجد
 

   

 دسترسي آسان از مسجد به انواع عرصه در سطح ملحه و بالعكس
 

 وجود محل هايي براي فعاليت هاي غير حركتي در سطح محله   

گزینی مساجد منتخب - منبع مولفان کیفی میزان آسایش مکان  جدول 11،بررسی 

تصویر شماره 9: توزیع مساجد براساس شعاع دسترسی 

تصویر شماره 10: تحلیل  معیارهای مکان گزینی مسجد منتخب با رویکرد هویت بخشی به محالت به عنوان مکان سکونت 
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از میان مساجد منتخب، هماهنگی بیشتر با شاخص های مطلوبیت 	•
و آسایش در مسجد امام حسن مجتبی و همخوانی بیشتر با شاخص 

سازگاری در مسجد صاحب الزمان قابل مشاهد است.
کاستی و نقصان موارد زیر در مکانیابی این مساجد مشهود بوده 	•

است: 
- پرهیز از بدنه های صلب و بسته در مجاورت معابر عمومی.

- عدم ممانعت پوشش از دیده شدن بدنه های اصلی.
- تناسب توده و فضا به وسیله تعدیل و تنظیم خط بام.

توسط  مسجد  مــجــاورت  در  عمومی  عرصه  اشغال  از  ممانعت   -
خودروهای پارک شده.

- توجه به معابر پیاده اطراف مساجد و لزوم تجهیز امکانات الزم 
آسایش در حالت توقف در مجاورت مسجد.

محله ای  مساجد  مکانیابی  بــرای  زیــر  پیشنهادهای  آن  بر  عــالوه 
برای  مکانی  عنوان  به  محالت  هویت بخشی  ارتقای  راستای  در 
که به تفکیک هر یک از معیارهای مکان گزینی  سکونت ارائه شده 

ذیل اشاره شده است:
	مطلوبیت
از فرم های آشنا و 	• کالبد معماری مساجد در استفاده  توجه به 

که بتواند به نشانه در سطح محله عمل نماید. خاطره انگیز 
کالبدی )افقی و عمودی( مسجد محله ای و 	• توجه به تناسبات 

فضای عمومی مجاور به منظور تقویت نقش مساجد محله در 
مرکز محله.

توجه به جداره های بیرونی مساجد محله ای در راستای افزایش 	•
میزان نفوذپذیری بصری و عملکردی در سطح محله.

تقویت نقش فضای عمومی مجاور در مساجد محله ای که بتواند 	•
کنان را  هم قابل رؤیت بودن مسجد را و هم میزان استفاده سا

افزایش دهد.
	سازگاری
کارکردهای متفاوت مسجد محله ای به منظور افزایش 	• تقویت 

مکانی  بتواند  مسجد  تا  مختلف  سنی  ــای  رده ه حضور  امکان 
مناسب برای خانواده های هر محله باشد. در این میان با توجه 
باعث  می توان  فرهنگی  و  اجتماعی  متنوع  کارکردهای  به  ویژه 

حضور جوانان محله در مساجد شد.
کنان در برنامه و مراسم مختلف مسجد.	• تقویت نقش عامالنه سا
	آسایش
رعایت سلسه مراتب دسترسی شهر به مسجد محله ای و عدم 	•

کنار شریان های شهری درجه 1و2 شهری. قرارگیری مسجد در 
استقرار و توزیع متوازن مساجد در سطح محله و توجه به شعاع 	•

بتواند  متر(که   400-300( محله ای  مساجد  مناسب  دسترسی 
همه محله را پوشش دهد.

محله 	• شاخص  عناصر  سایر  کنار  در  مساجد  مناسب  استقرار 
همچون بازار، فضای سبز و... در مرکز محله. 

پیش بینی پارکینگ در داخل و بیرون مسجد به منظور جلوگیری 	•
از ازدحام در مراسم مذهبی.

در 	• توقف  الزم  امکانات  تجهیز  و  پیاده  مسیر  اولویت  به  توجه 
مجاورت مسجد. 
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