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 چکیده
سه عنصراصلی محله ، مسجد و بازار همواره نقش کلیدی و تعیین کننده در رشد و  در تاریخ شهرهای اسالمی ،

مساجد محله ای به عنوان فضایی عمومی با رویکرد های متعدد اجتماعی  اند. در این میان تکامل این شهرها داشته

در روند  .وده انددر شهر های اسالمی دارا ب،مذهبی، اقتصادی همواره نقشی کلیدی در شکل گیری مراکز محلی 

مساجد به عنوان عناصر هویت ساز در حاشیه قرار گرفته اند. بطوریکه نقش  ،درنیته شدن شهرهای در دوره معاصرم

سعی بر آن دارد تا با مقایسه تطبیقی . این تحقیق  ت مسکونی داار ددشه جدی شده استاساسی مساجد در محال

میزان دستیابی محال ت به سادتار هویتی به عنوان مکان سکونت  ،یدمکان گزینی مساجد محله ای در بافت قدیم و جد

تحلیلی است که اطالعا ت مورد نیاز از دو شیوه کتابخانه ای و میدانی  –روش تحقیق نیز توصیفی را بررسی نماید.

مساجد و ابتدا با استفاده از مطالعا ت کتابخانه ای ، معیارهای مناسب مکان گزینی  .شود )پیمایش( جمع آوری می

شادصهای هویت بخش به محال ت مطالعه می شود. سپس دو معیار مکان گزینی مطلوبیت و سازگاری براساس 

در مرحله مطالعا ت میدانی ، اطالعا ت مساجد منتخب از طریق  شادصهای هویت بخش مورد ارزیابی می گیرد.

. نتایج تحقیق شده استیس گولر استفاده در مرحله آنالیز و ارزیابی تحقیق از ماترو  ،پیمایش جمع آوری می شود

که مساجد کدام بافت توانسته  شادص مطلوبیت و سازگاری در بافت جدید و قدیم نشان می دهد بخشیمیزان اثر

 است به نقش دود  به عنوان عنصر هویت بخش به محال ت ایفا کند.

 

 مطلوبیتمساجد محله ای ،مکان گزینی ، سادتار هویتی محال ت ،واژه های کلیدی: 

 

 مدیر عامل شرکت مهندسان مشاور آبار طرح   -1

 دفتر پژوهش و نوآوری شرکت مهندسان مشاور آبار طرحمدیر -2



 

 

 مقدمه . .1

یکی از آشکارترین وجوه هویتی جامعه و شهر اسالمی مسجد است که هم از جنبه هویت ظاهری و هم از 

.در این میان مساجد محله ای (1731جعفر،)پور بعد هویت معنوی ، ایفای نقشی بنیادین را عهده دار است

واحدهای همسایگی »همانطور که در غرب و در  نقشی تعیین کننده و محوری در محال ت مسکونی دارند.

مدرسه مرکز و عامل تعیین کننده ابعاد یک بخش مسکونی به شمار می آید در یک شهر اسالمی باید « پری

دیگر  اشاره کرد وزی فرهنگی و مذهبی در بخش مسکونی به مسجد به عنوان عامل تعیین کننده و مرک

ماتی و تجاری می توانند در کنار هسته اصلی محال ت برای دامکانا ت رفاهی همچون آموزشی، بهداشتی، د

در سوال اصلی این پژوهش اینست که .(1731)پور جعفر،رفاه ساکنین محله برنامه ریزی و طراحی شوند

ه ای قدیم و جدید ، کدامیک توانسته نقش موثر دود را در هویت بخشی مقایسه مکان گزینی مساجد محل

 به محال ت مسکونی ایفا کنند؟

( با رویکرد وسازگاری منتخب مکان گزینی مساجد )مطلوبیت های هدف از این تحقیق ارزیابی شادص

ابتدا به  است . که دردر دو بافت قدیم و جدید  تقویت سادتار هویتی محال ت به عنوان مکان سکونت 

زینی مساجد محله ای در ادوار گذشته پردادته شده است و سپس به بیان گمرور اجمالی ویژگیهای مکان 

 ی مساجد محله ای معاصر پردادته شده است.در ادامه مولفان با بیان گزینمشکال ت و معضال ت کلی مکان 

مکان گزینی مساجد محله ای از یک سو واز سوی دیگر  در و سازگاری مطلوبیت هایمعیارویژگیهای 

مکان گزینی  مطلوبیت عناصر تقویت کننده سادتار هویتی محال ت ،به  ارائه مدلی مناسب بر اساس شادص

مساجد محله ای با رویکرد تقویت سادتار هویتی محال ت به عنوان مکانی برای سکونت دست یافته اند. با 

، این مدل در این مساجد  وگرد اوری اطالعا ت به طریقه کیفی) پیمایش( نهانتخاب مساجد محله ای نمو

 .     .مورد بررسی قرار گرفته است 

 مبانی نظری طرح .2

 مروری بر مکان گزینی مساجد در ادوار گذشته  .2.1

شههرهای قهدیمی بهه دلیهل شهکل گیهری آنهها در طهی زمهان طهوچنی ، اگهر اهه در بیشهتر مواقهع بهدون                

شهده شهکل گرفتهه انهد ، ولهی نیهاز و ویژگیههای انسهان و محهی  پیرامهون در کالبهد             طرح از پیش تعیهین 

( 1731فضایی شههر مهوثر افتهاده و شهرای  مناسهبی بهرای زیسهت سهاکنان فهراهم آورده اسهت) بحرینهی ،           

در بافتهههای قههدیمی شهههرها بههویژه شهههرهای حاشههیه کههویری ایههران ، شهههر در یههک مجموعههه بههه هههم    .

ا ت کالبههدی مشههخص بههه وجههود آمههده و محههال ت بههر اسههاس ویژگههی هههای   پیوسههته و بهها یههک تقسههیم 

سههیر بررسههی اجتمههاعی و کالبدیشههکل گرفتههه و دارای مرکههز بهها تعریهها مشههخص بههوده اند.  –اقتصههادی 



 

 

مطالعهها ت صههور ت گرفتههه بیههانگر مسههاجد در توسههعه کالبههدی و سههادتاری محههال ت شهههری اغلههب بههه   

مجتمهع بردهوردار از کلیهه امکانها ت فرهنگهی       عنوان مراکهز عمهومی، فرهنگهی و مهذهبی بهه شهکل یهک       

. طراحی شده و به عنوان اصلی تهرین عامهل هویهت بخهش بهه محهال ت شههری ایفهای نقهش مهی کردنهد           

هر مرکز محله از عناصهری ماننهد بازاراهه، مسهجد، حسهینیه، آب انبهار، کارگهاه هها، زوردانهه و میدانچهه           

ی و مشههترم مراکههز محههال ت بههوده اسههت. تشههکیل مههی شههد. امهها همههواره مسههجد و بازاراههه عنصههر اصههل

ان مناسههب بههرای  مسههاجد محلههه ای بههه کههدر شههکل گیههری م( 1731، نقههی زاده1711)سههعیدی راههوانی

، 1731، نهههائینی 1731، صهههبری . شهههعبانی 1731) نقهههی زاده اصهههول زیهههر توجهههه مهههی شهههده اسهههت

 (.1711توسلی

  محله را تحت پوشش قرار داده ، وسعت محله و موقعیت قرارگیری مساجد به شکلی بوده که مجموعه

 امکان بهره گیری از مسجد از تمامی نقاط محله دردصوص مساجد محله ای امکان پذیر بوده است.

  نمای مساجد به عنوان ویژگی بصری مهم در درم فضای شهری و ادرام مکان شنادته شده، در

 ه اند.دوانایی و هویت بخشی به شهر یا محال ت شهری نقش اساسی ایفا می کرد

  سازگاری مسجد با کاربریهای پیرامون آن از جمله ویژگی های مهم استقرار مساجد در محال ت قدیمی

محسوب می شده، به طوری که مسجد امن قرارگیری در کنار حسینیه، یا معبر یا فضای باز اصلی 

 محله با کاربریهایی همچون حسینیه، حمام، آب انبار همچوار بوده است.

 جد شهری، مسجد جامع دارای ویژگیهای منحصربه فرد و از سیمای عظیم و پیچیده ای اگراه در مسا

نسبت به بناهای پیرامون دود بردوردار بوده، اما در بسیاری از موارد مساجد، بویژه محله یی از ویژگی 

 سادگی در سیمای بیرونی آن بهره برده، بابافت پیرامون دود پیوستگی کامل داشته اند.

 ری از مساجد در بافتهای قدیمی بوده است.یایاس و تناسب از جمله دصوصیا ت بارز بسرعایت مق 

  ی به عنوان یک نشانه و عامل اوجود گنبد و مناره در مساجد جامع و بسیاری ازمساجد محله

 شناساندن این مراکز مورد تأیید و تأکید بوده است.

 رسیهای متنوع و تراکم فعالیتهای پیرامون آن از مساجد گذشته با استقرار در مسیرهای اصلی ، ایجاد دست

 پویایی فضایی در سه زمینه قابلیت دسترسی ، نفوذ پذیری و عملکردی بردوردار بوده اند

در روند مدرنیته شدن شهر هها، مسهاجد بهه عنهوان یهک عنصهر هویهت سهاز در درجهه دوم اهمیهت قهرار            

داده ههای موجهود، مسهاجد و ویژگیههای آن بهه      مطالعها ت انجهام شهده و ارزیهابی      توجهه گرفته انهد و بها   

لحههاا اصههول شهرسههازی در محههدوده مههورد مطالعههه هههم از نظههر تعههداد و هههم از نظههر شههکل توزیههع، در 

شهرای  مناسهبی نمههی یاشهد. ویژگههی تقسهیما ت کالبهدی و مفههاهیمی همچهون محلههه و واحهد همسههایگی        

ز محلهه و مسهجد بهه    که یها نیسهت، مر  یا مرز محله تنها شهکلی ظهاهری پیهدا کهرده و در عمهل قابهل تعر      



 

 

ی رنه  بادتهه و ظهاهران تنههاقرارگیری مسهاجد در تقاطعههای اصهلی و پهر         اعنوان عنصر شهادص محلهه   

رفههت و آمههد ، از جملههه ویژگههی هههای اساسههی در انتخههاب مکههان اسههتقرار مسههاجد در نظههر گرفتههه شههده 

ا بهر مهردم در حهال تضهعیا     مساجد  دیگهر مرتفهع تهرین بناههای شههر نیسهتند و اثهر مسهتقیم آنهه         .است

است و با از دست دادن رابطهه دهود بها سهادتار شههر و محهال ت، عملکهرد آنهها نیهز رو بهه زوال اسهت.            

ایهن بناههها قههبال ریهتم شهههری را کنتههرل و ویژگهی دههود را مههنعکس مهی کردنههد. امهها اکنهون افههق شهههری      

عهری داده اسهت کهه در    محدبی که برجسهته تهرین نقهاط آن مسهاجد بودنهد جهای دهود را بهه منحنهی مق         

انهدازه و محهل اسهتقرار مسهاجد مفههوم       زیر آن، مساجد به ابنیه ای کوتاه و بهی اهمیهت بهدل گشهته انهد.     

دهود را در ارتبهاط بها دسترسهی و رعایهت مقیههاس در سلسهه مراتهب تقسهیما ت کالبهدی کهامالن از دسههت           

تان در یههک شههکل و  ختلهها و در مقابههل مخاطبههان گونههاگون عمههد  مداده و مسههاجد در موقعیههت هههای  

عملکرد ثابت سادته شده و بهه همهین دلیهل بهه بسهیاری از نیازههای سهاکنان محهل نتوانسهته پاسهخ دههد            

ودرنتیجهحسآشناییوتعلقبهمسهههاجد محلهههه و در نهایهههت کمتهههر مهههورد اسهههتقبال قهههرار گرفتهههه انهههد   

 (.1711، بهزادفر 1731، نقی زاده ، 1731ایدرآنهااعیفاست ) نائینی 

 ن گزینی مساجد محله ایمعیارهای مکا .2.2

معیارهای اصلی مکانیابی که در برنامه ریزی کاربری های شهری مورد استفاه قرار می گیرند شامل سازگاری 

( . این معیار ها قابل 1711، پور محمدی 1711، آسایش ، مطلوبیت ، سالمتی، کارایی و ایمنی است)زیاری 

مورد بررسی قرار  و سازگاری مطلوبیت هایاین تحقیق معیاردر بررسی به معیارهای مکان گزینی نیز هستند.

 گرفته است.

. کاربری  در مکان گزینی فضاهای مذهبی و مساجد محله ای باید اصول و معیارهای چزم رعایت شود،

چزم داشته باشد .سازگاری  سازگاریمذهبی می بایست با سایر کاربریهای محله ای از نظر موقعیت مکانی 

هماهنگی و همخوانی است ،به عبار ت دیگر سازگاری بین مساجد محله ای و سایر فعالیتهای به معنای 

عمومی  در سطح محله مانند بازار ، فضای سبز ، فضای فرهنگی  است. مسجد محله ای همانند بقیه 

  یکی دیگر از کاربریهای عمومی به طور مستمر روزانه ودر اندین نوبت مورد استفاده قرار میگیرند.

است . مطلوبیت مساجد محله ای نیز در  مطلوبیتشادصهای تاثیر گذار در مکان گزینی مساجد محله ای 

گرو شنادت نوع فعالیت ، عملکرد و نیازمندیها و کنش و واکنشهایی است که مسجد محله با دیگر کاربریها 

دازها ،فضاهای باز و سبز ، پدید می آورد . عالوه بر آن منظور از مطلوبیت ،حفظ عوامل طبیعی ، اشم ان

 .شبکه راهها و فضاهای مسکونی است

 

 



 

 

 شاخصهای ساختار هویتی محالت به  عنوان مکانی برای سکونت .2.2

به منظور دستیابی به این شادصها باید به توقعاتی که از یک محله در مقام مکانی برای سکونت انسانها 

یک جا یا محل را در دود دارد. این مکان مسلما ، توجه شود. محله بر دالف بافت ، قابلیتهایی بیش از 

 "سکونت "امن برطرف کردن نیازهای اولیه ساکنانش ، دارای حال وهوا و روحیه ای است که تداعی گر 

است البته باید توجه داشت که سکونت با زیستن تفاو ت اساسی دارد و امکان زیستن ، فق  شرط چزم برای 

است ، اما برای سکونت  "امنیت "و  "آسایش  "ساسی برای زیستن زندگی کردن است . دو شادص ا

،  1717نیز است)قاسمی "دنجی "و  "دودمانی بودن  "،  "آرامش "نیازمند سه شادص دگیر که شامل 

زیرراهبرد و ایده های زیر باید بررسی  های مطلوبیت( .برای رسیدن به هر یک از این شادص1711پاکزاد

 شود) رم 

    

 (.1جدول   

 

 راهبرد شاخص راهبرد شاخص

 فراهم بودن شرای  آسایش اقلیمی  آسایش

 راحتی انسان در مواجهه با عوارض طبیعی 

 سهولت دسترسی به امکانا ت جمعی 

 عدم وجود عوامل مخل در جریان رفتارهای انسانی 

 به هنگام حرکت و توقا در  راحت بودن ساکنان

 محله

حضور گروههای مختلا اجتماعی در کنار   دودمانی بودن

 یکدیگر 

 تلفیق آسان عرصه های عمومی و دصوصی 

 بردورد عامالنه ساکنان با آن 

  حضور ساکنان بدون بهانه مشخص در سطح

 محله

 تعلق محله به تمام ساکنان به یک اندازه 

 سانعدم غلبه فضاها و توده ها بر ان 

 تقویت احساس تعلق به محله  امنیت

 نظار ت ساکنان بر عرصه عمومی 

 کنترل رفتارهای مخل امنیت 

 احساس امنیت در شب 

 فراهم بودن شرای  ایمنی 

 عدم جلوه گری ورودی محله  دنجی

 عدم پذیرش غرینه ها 

 امکان مکاشفه 

 فقدان اشرافهای مزاحم 

 بردورداری از محصوریت مناسب 

 داشتن مقیاس انسانی 

 کم بون سر صدا  آرامش

 کم بون ازدحام 

 کم بون اتقاقا ت غیر مترقبه کالبدی 

 بردورداری از سلسله مراتب 

 حضور طبیعت در محله 

 راهبرد شاخص راهبرد شاخص



 

 

    

 ، بررسی شادصهای سختار هویتی محال ت به عنوان مکان سکونت1جدول   

 

مکانی بررسی شاخصهای مکان گزینی مساجد با رویکرد هویت بخشی به محالت به عنوان  2.2

 برای سکونت

معیار های مناسب مکان گزینی، سعی بر آن شد که این معیار با رویکرد  مطلوبیت به عنوان بعد از بررسی

هویت بخشی به محال ت مورد بازنگری قرار گیرند . به این منظور از شادصهای موثر در سادتار هویتی 

محال ت به عنوان مکانی برای سکونت استفاده شده تا با بررسی انطباق پذیری معیار های مکان گزینی با این 

 نشان داده شده است.1شکلها به مدلی مفهومی دست یابیم که در شادص

 

 

 

 

 

 

 فراهم بودن شرای  آسایش اقلیمی  آسایش

 راحتی انسان در مواجهه با عوارض طبیعی 

 سهولت دسترسی به امکانا ت جمعی 

 عدم وجود عوامل مخل در جریان رفتارهای انسانی 

 به هنگام حرکت و توقا در  راحت بودن ساکنان

 محله

حضور گروههای مختلا اجتماعی در کنار   دودمانی بودن

 یکدیگر 

 تلفیق آسان عرصه های عمومی و دصوصی 

 بردورد عامالنه ساکنان با آن 

  حضور ساکنان بدون بهانه مشخص در سطح

 محله

 تعلق محله به تمام ساکنان به یک اندازه 

 سانعدم غلبه فضاها و توده ها بر ان 

 تقویت احساس تعلق به محله  امنیت

 نظار ت ساکنان بر عرصه عمومی 

 کنترل رفتارهای مخل امنیت 

 احساس امنیت در شب 

 فراهم بودن شرای  ایمنی 

 عدم جلوه گری ورودی محله  دنجی

 عدم پذیرش غرینه ها 

 امکان مکاشفه 

 فقدان اشرافهای مزاحم 

 بردورداری از محصوریت مناسب 

 داشتن مقیاس انسانی 

 کم بون سر صدا  آرامش

 کم بون ازدحام 

 کم بون اتقاقا ت غیر مترقبه کالبدی 

 بردورداری از سلسله مراتب 

 حضور طبیعت در محله 

 آسایش

 امنیت

 آرامش

 خودمانی بودن

 دنجی بودن

گزینی معیارهای مکان 

 تحقیقمرتبط با موضوع 

 مطلوبیت

 سازگاری

شرایط الزم برای بازشناسی 

هویتی یک محله به عنوان  

 سکونت

وامل خاطره انگیز  حفظ و تقویت ع

 جد محلهدر ارتباط با مس

 مطلوبیت

 نظارت ساکنان بر مسجد محله

قابل رؤیت بودن مسجد در بافت  

 محله

 امنیت

 سازگاری

کنترل رفتارهای مخرب در اطراف مسجد محله از 

 طریق افزایش امکان برخورد ساکنان با یکدیگر



 

 

 بررسی انطباق پذیری معیار های مکان گزینی با شادصهای سادتار هویتی محال ت به عنوان مکانی)مولفان( ،1شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر این اساس هر یک از معیار های مکان گزینی مطلوبیت و سازگاری با زیر معیار هویت بخشی طبقه بندی 

شده است . برای مثال در معیار مطلوبیت از رویکرد دستیابی به امنیت ، دودمانی بودن ، آرامش و دنجی 

 .بررسی شده است 

 روش پژوهش .2

تحلیلی است، که به کمک پژوهش های  –توصیفی  توسعه ای و روش بررسی آن –نوع پژوهش کاربردی 

میدانی و کتابخانه ای صور ت گرفته است. در ابتدا مطالعا ت کتابخانه ای به بررسی منابع موجود در زمینه 

مکان یابی کاربری های مذهبی و نقش مسجد در هویت بخشی به بافت های مسکونی پردادته شده است و 

م بررسی های پیمایشی ، فرآیند تحقیق تکمیل شده است.. برای تحلیل سپس با پژوهش های میدانی و انجا

 ، مظفری ،1711تقوایی، ردشانی نسب)استفاده شده است ARC GISمکانی مساجد محله ای از نرم افزار 

 (.1711 دوستی

 



 

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه .2.1

 

نه برای بافت جدید و منطقه ثامن منطقه است که  و منطقه ثامن شهرداری مشهد نهمحدوده مطالعاتی منطقه 

منطقه نه در جنوب غربی مشهد ومجاور با دامنه شمالی بینالود واقع برای بافت قدیمی انتخاب شده است.

شده و این منطقه جزو مناطق با میزان بردورداری مذهبی متوس  است.مسجد منتخب بافت جدید ،مسجد 

ه در حاشیه معبر جمع پخش کننده محلی با بافت المهدی در محله رااشهر واقع در ناحیه دو است ک

. از میان مساجد منطقه ثامن نیز ، مسجد مرویها (سایت منطقه نه شهرداری مشهد)شطرنجی  قرار گرفته است

 .انتخاب شده است با بافتی متراکم واقع درتپ المحله به عنوان نمونه موردی بافت قدیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرویهامسجد  المهدی )عج( مسجد



 

 

 روش ارزیابی مکان گزینی مساجد محله ای.2.2

معیار مطلوبیت و سازگاری که همخوانی  دواز میان معیارهای موجود در مکان گزینی مساجد محله ای ، 

بیشتری با مواوع تحقیق داشته اند برگزیده شده اند . این معیار ها بار رویکرد ارتقا سادتار هویتی محال ت 

به عنوان مکان سکونت مورد بازنگری قرار گرفته اند. برای هر کدام از این معیارها در دو سطح زیر معیار ، 

ت. برای ارزیابی قسمت کیفی تحقیق از وم سیاست عملی ، در نظر گرفته شده اسسطح اول راهبرد و سطح د

روش ماتریس گولر استفاده شده است که معیار های آن همان سه معیار اصلی مطلوبیت ، سازگاری و 

(. در این مطالعه نحوه امتیاز دهی به معیار ها در اهار رده انجام 1711تقوایی، ردشانی نسب)آسایش است

است که به باچترین میزان انطباق با هر معیار بسیار مطلوب و کمترین آن بسیار نامطلوب ادتصاص شده 

 یافته است و دو رده میانی نیز مطلوب ونامطلوب در نظر گرفته شده است.

 یافته های پژوهش .2

 مطلوبیت .2.1

پنج بار نماز بلکه هر بار که از محله می گذریم  برای مساجد باید طوری در محله مسکونی قرار گیرند که نه

حس کنیم که از مسجد می گذریم. نمای مساجد به عنوان ویژگی بصری مهم در درم فضای شهری و 

مکان شنادته شده، در دوانایی و هویت بخشی به شهر یا محال ت شهری نقش اساسی ایفا می کرده است. 

م های آشنا و داطره انگیز و همچنین فرم هایی با پیام وااح و به این منظور در طراحی مساجد باید از فر

روشن استفاده کرد. که این نشانه های شهری از عواملی هستند که همواره در ذهن اهل محله حضور دارند، 

و امن یاری رساندن به آنها در ادرام محله، آنان را به معانی معنوی متذکر گردیده و هدایت معنوی اهل 

مسجد المهدی تنها از طریق جدارهای مسجد در  5و شکل 2جدولده دار هستند. بر اساس شهر را عه

فق  وروردی مسجد قابل تشخیص است و بقیه جداره مرویها و در مسجد  میتوان به نوع عملکرد آن پی برد

 ها فاقد دوانایی است.

جداره ها قابل ارزیابی از مواوع قابل رویت بودن مسجد در بافت محله ، دو عامل محورهای بصری و 

قرار گیری در کنج و موقعیت مناسب در مجاور ت  مسجد مرویها به واسطهاست . براساس عامل نخست،

مرکز محله و همچنین مسجد المهدی به واسطه استقرار مناسب و عدم اتصال جداره ها به کاربرهای 

ن میان مسجدالمهدی با پوشش در ای (.4و شکل  2است) رم جدول همجوار دارای نفوذ پذیری مناسبی 

گیاهی در مقابل جداره اصلی و مسجد مرویها به دلیل جداره های دنثی از میزان نفوذپذیری بصری و 

 ( .2و جدول  7است) رم شکل عملکردی آنها کاسته شده 

 )مولفان( و منطقه هر کدام ،تصاویر مساجد منتخب2شکل 



 

 

 کنترل رفتارهای مخرب در اطراف مسجد از اند جنبه قابل بررسی است : افزایش امکان بردورد ساکنان از

مسجد مرویها نسبت به مسجد المهدی طریق استقرار مناسب نسبت به سایر فعالیتهای جمعی که در 

. جنبه دوم وجود فعالیت های شبانه به منظور بهبود حساس امنیت است که  درشرای  مناسبتری قرار دارد

ی عمومی نیز نهایتا به لحاا تامین روشنایی در عرصه های قرار دارد وشابههر دو مسجد در واعیت م

 (.2دارد)رم جدول مسجد المهدی در واعیت مطلوبی قرار 

از لحاا ایجاد تنوع در د  لبه زمین در مجاور ت زمین  به منظور دارج کردن  5وجدول 1با توجه به شکل 

با وجود استقرار مطلوب نسبت به همه  مرویها مسجد المهدیهر دو قطعه بندی زمین از حالت یکنوادت ، 

سمتها جهت گیری یکسانی داشته است.درهیچکدام از مساجد فضای بازنقش مهمی نسب به جداره های 

باز ندارندو عرض معبر پیاده مقابل مساجد نیز به گونه ای نیست هر دو مسجد فضای شهری ایفا نمی کند و 

حضور گروههای اجتماعی مناسب در این نقاط مکث برای که بتوان فضای مکث مناسبی را ایجاد کرد تا 

نظار ت بیشتر ساکنان بر محله استفاده نمود. از لحاا تناسب توده فضا و تنظیم د  بام مسجد به صور ت 

عکس صادق است . بر اساس شکل تنوع و تسل  ارتفاع مسجد نسبت به بدنه های اطراف ،در در دو 

نوادتی قابل مشاهده است .هیچکدام از مساجد نمونه ادتالف مسجد مرویها و المهدی د  آسمان یک

و  2ت) رم جدولارتفاع فاحشی با بقیه محله ندارند و تناسبا ت جداره ها نیز با مقیاس انسانی برقرار اس

 (.1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )مولفان( ،بررسی کیفی میزان مطلوبیت مکان گزینی مساجد منتخب2جدول 

 

  سیاست  مسجد المهدی مسجد مرویها

 امنیت

 

 

هکالبد مسجد محلبهره گیری از فرم های آشنا و داطره انگیز در    

  

 وجود تجهیزا ت و مبلمان مناسب در مسجد و فضای عمومی اطراف 

 آن برای حضور گروههای مختلا اجتماعی

 

 

 تقویت  محورهای بصری 

 

 

 پرهیز از بدنه های صلب و بسته در مجاور ت قضاهای عمومی 

 

 

دصوصیعدم ممانعت پوشش گیاهی از دیده شدن در عرصه های    

 

 

ناسب افزایش امکان بردورد ساکنان با یکدیگر از طریق استقرار م 

 مسجد نسبت به سایر فضهای جمعی

 

 

تامین روشنایی چزم بدنه های مجاور عرصه های عمومی مسجد و  

 عرصه های عمومی اطراف آن

 

 

 خودمانی بودن پرهیز از مقیاس غیر انسانی در کالبد مسجد 

  

 تناسب کالبدی میان مسجد و فضای شهری مجاور آن 

 

 

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

  

د در ارتفاع تناسب توده وفضا به وسیله تعدیل و تنظیم د  بام مسج 

 مناسب

 دنج بودن

 

 

 ایجاد تنوع در د  لبه زمین در مجاور ت مسجد 

  

ابعاد مسجد با توان ادراکی انسان تناسب   

  

 عدم استفاده از از احجامی که بر فضاهای محله غلبه دارند 

 

 

گیری  تسل  کالبدی مسجد نسبت به فضاهای اطراف در راستای بکار 

 ریتم مناسب در تغییرا ت دانه ای نسبت به یکدیگر

 آرامش

 

 

ریکدیگبکارگیری مناسب توالی و یکمرتبگی نسبت به    



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 )مولفان( ،پوشش گیاهی به عنوان عامل مزاحم در میزان نفوذ پذیری بصری7شکل 

 در مجاور ت فضاهای عمومی )مولفان( اصلی مساجد منتخب ،نمایی از جدارهای5شکل 

 المهدی )عج(مسجد  مسجد مرویها مسجد مرویها المهدی )عج(مسجد 

 )مولفان(( ، استقرار مساجد در بافت محله نسب به شریانهای عمومی 4شکل 

 المهدی )عج(مسجد  مسجد مرویها

 مسجد مرویها المهدی )عج(مسجد 

 )مولفان(استقرار مساجد در بافت محله نسب به شریانهای عمومی  ،4شکل 



 

 

 

 

 

 

 سازگاری  2.2

یکی از عوامل موثر در شادص سازگاری ، سازگاری مسجد و کاربریهای اطراف ان است که همه این 

مرویها تمامی عناصر  کاربریها باید به عنوان عناصری شادص در تعریا محله کمک کنند. در مسجد

 سادتاری محله قدیمی در کنار یک میدانچه پیاده قرار گرفته اند مانند مسجد ، بازار محلی ، حمام ، آب انبار

در مسجد المهدی کاربریهای هم تراز مسجد و محوری را دارد. در این میدانچه  حرکت پیاده نقش اصلی 

محلی و بازاراه محلی ، مدرسه . اما عامل نظام دهنده به  در مجاور ت آنها قرار گرفته اند مانند فضای سبز

 .(3و شکل 7)رم جدول این کاربریها  نه مرکز محله بلکه شریانهای عبوری سواره است

حس شنوایی تاثیر زیادی در  ارتباط مساجد و کاربریهای اطراف آن دارد. صو ت یکی از عواملی است که  

از تمرکز و حضور قلب باز می دارد. اصوا ت دو گونه اند: یکی  ذهن را متوجه دود می کند و انسان را

اصواتی که به صور ت نامنظم و درهم و برهم و به صور ت غوغا و غیرمفهوم در فضا منتشر می شوند، و 

به  مرویهادیگر اصواتی که مشخصا پیام داصی را منتقل می کنند مانند صدای اذان. اصوا ت نوع اول، مسجد 

در  مسجد المهدییانهای جمع و پخش کننده محلی در واعیت بهتری قرار دارد و لحاا دوری از شر

 (.7شرای  مطلوبی قرار ندارد که دلیل مهم آن نبود تمهیدا ت آکوستیکی در مساجد است)رم جدول 

مذهبی در سطح شهر و محله می تواند دواستگاه فعالیت های -مسجد به منزله یک پایگاه مهم اجتماعی

-بر رسالت اصلی دود باشد و از میان کارکردهای متنوع و گوناگون به کارکردهای اجتماعی زیادی عالوه

فرهنگی، تربیتی، اقتصادی و ... اشاره کرد. که بر این اساس می تواند فضاهای زیر را در مسجد محله ای 

ی هنری، باشگاه های ورزشی، هیئت ها-طرح ریزی کرد: صندوق قرض الحسنه، کانون های فرهنگی

مذهبی، کتابخانه، آموزشگاه، تعاونی و دیریه و آشپزدانه. از میان مساجد نمونه، مسجد المهدی دارای 

یها واما مسجد مرصندوق قرض الحسنه، پایگاه بسیج مهدویت، کانون فرهنگی وهنری و آشپزدانه می باشد.

)رم  مختلا را بروز رسانی کندبه دلیل کمبود وسعت و طرح ریزی قدیمی آن نتوانسته دود را فعالیتهای 

 .(7جدول 

یکی دیگر از ویژگی های دودمانی بودن امکان تغییرا ت کالبدی و تجهیز مسجد توس  ساکنان است که این 

اتفاق می تواند در فضای باز مسجد صور ت گیرد که هیج کدام از مساجد به دلیل نبود فضای باز ادتصاصی 

 (.7انین قابلیتی تدارتد. )رم جدول 

 ()مولفان ،استقرار مساجد در بافت محله نسب به شریانهای عمومی  4شکل  )مولفان( ، تناسبا ت ارتفاعی مساجد نسبت بدنه های همجوار 1شکل 

 

 )مولفان(تناسبا ت ارتفاعی مساجد نسبت بدنه های همجوار ،1شکل 



 

 

آدرین ویژگی مهم بحث نظار ت ساکنان بر مسجد بوسیله کنترل ورود و دروج افراد بیگانه است و میزان 

در مسجد مرویها  این نظار ت به دلیل  توزیع متوازن مساجد  حضور این افراد در مراسما ت مختلا است که

به  مسجد المهدی  اطراف و قرار گیری در بافت محلی و در مجاور ت مرکز محله صور ت میگیرد.اما در 

دلیل توزیع نامتوازن مساجد محله ای افراد غیر محله ای نیز در مراسما ت مساجد شرکت می کنند )رم 

 (.7جدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
معیار مشابه در بازشناسی 

 هویت مکانی
 سیاست

مسجد 

 المهدی
 مسجد مرویها

ری
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از
س

 

  وجود سازگاری بین مسجد و کاربری های اطراف آرامش

 

 

 
 وجود سلسله مراتب عملکردی نسبت به مسجد

 
 

 دودمانی بودن

 حضور گروه های مختلا اجتماعی در مسجد

  

 وجود کارکردهای متفاو ت در مسجد
  

امکان تغییرا ت کالبدی و تجهیز مسجد برای مراسم 

 محلهداص توس  ساکنان 

 

 

 نظار ت ساکنان بر مسجد دنجی
 

 

 )مولفان( ،بررسی کیفی میزان سازگاری مکان گزینی مساجد منتخب7جدول 

 کاربریهای همحوار مساجد منتخب در محله)مولفان(،  3شکل 



 

 

 نتیجه گیری  .5

آنچه از مقایسه مکان گزینی دو مسجد منتخب در بافت قدیم و جدید در نگاه اول به اشم می آید نه مکان 

بافت قدیمی تپ المحله و از آن طرف نبود مرکز محله مشهود در گزینی بلکه وجود مرکز محله قوی در 

عبور می  تپ المحلهاطراف هر اه از کواه های تن  و باریکبافت شطرنجی جدید دیابان راوی است.

کنیم وقتی به مرکز محله می رسیم با فضای واشدگاهی دلنشین مواجه می شویم که تمامی کاربریها . 

رد نیاز افراد در آن تامین شده است. با توجه به قدمت تپ المحله در مرکز محله فعالیتهای و حتی پاتوق مو

ن اولویت با پیاده است و شاید مهم ترین معضل این بافت همانند تمامی بافت های قدیمی نبود شریانهای آ

ه سوارعبوری مناسب و فضای توقا برای دودرو است. از آن طرف انان بافت شطرنجی راوی مقهور 

که مجالی برای رخ نمایی مسیر پیاده و تعریا مرکزیت محله با محوریت پیاده در آن ناپیدا است و  است

 (.1 مرکز محله براساس تجمیع عناصر سادتاری قابل تشخیص است ) رم شکل

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 به روش کیفی نتایج زیر به دست آمده است:در بافت قدیم و جدید  مسجد منتخب  دوجه به تحلیل وبا ت

  با توجه به وسعت کم و مقیاس دردتر و ظاهر بی آچیش تر مسجد مرویها نسبت به مسجد

عیار مکان گزینی سازگاری و مطلوبیت برتری نسبی با مسجد مرویها است که مالمهدی، در هر دو 

یت مناسب تپ المحله  است که کمک کرده عناصر همانطور که قبال مطرح شد مدیون مرکز

 سادتاری درون دود بتوانند کارکرد مناسبی داشته باشند . 

  مسجد با رویکرد هویت بخشی به محال ت به عنوان مکانی برای سکونت ،  دودر مکانیابی این

معیار مطلوبیت نقش مهمتری را داشته است و بعد از سازگاری در رده بعدی قرار دارد. در این 

پژوهش معیار مطلوبیت بیشتر معطوف به مسائل کالبدی مسجد و اطراف آن می پردازد و عالوه بر 

 )مولفان(مرکز محله در دو بافت قدیم و جدید، 1شکل 



 

 

ای هویت بخشی دودمانی بودن و دنجی ) توجه به مقیاس انسانی در ن معیار شادصهیآن ، در ا

در معیار سازگاری نیز شادص هویت بخشی دودمانی بودن)  .توده و فضا ( در اولویت قرار دارد

کارکردهای متفاو ت مسجد و حضور گروهای اجتماعی متنوع ( در رده باچتری نسبت به سایر 

ان پنچ شادص هویت بخشی به محال ت به عنوان مکانی برای به طور کلی از میشادصها قرار دارد.

 سکونت ، معیار آرامش و سپس امنیت در جایگاه مناسبتری قرار دارد.
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