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 چکیده:
بناهای مذهبی همواره يکی از اساسی ترين عناصر بافت، ساخت و شکل شههرها بهوده و هسهتندر در 

اسالمی، مسجد جايگاه ويژه ای را به خود اختصاص داده و به مثابه ی برجسته ترين عنصهر  شهرهای

اغلهب مسهاجد در مر هز  ی مدنی اسالم همراه بوده استرز همان ابتدا با جامعهمنبعث از دين اسالم ا

شدند و اگر شهری به بیش از يک مسهجد ی دارالحکومه ساخته میشهرها، نزديک بازارها و محدوده

شدر اهمیت مسهاجد در شههرها نیاز داشت، مساجد ديگری از طرف حکومت يا افراد خیر احداث می

در حهال حارهر  ، اهمیت شهری هم نداشترشهری مسجد جامع يا آدينه نداشت به حدی بود  ه اگر

ا ثر  شورهای مسلمان از جمله ايران مساجد به عنوان نماد سازو ار اولیهه حکومهت اسهالمی در نیز 

ديگهر نیهاز  ،وجود داردر از طرفی نیز با گسترش و بزرگ شدن تدريجی شهرها به پهنهه ههای وسهیع

در از سهاخته شهمسهاجد فراوانهی  ،بنهابراين در شههرها رشهدمع برآورده نمیشهرها با يک مسجد جا

 ،های مورد تا ید ائمه اطهار و انديشمندان اسالمی برای بنای مسجد در مرا ز مسهلمان نشهینشاخص

تهرا م جمعیهت  تناسبب و رای دسترسی مناسبط، مکان يابی مناسب فضايی متناسب با محی پرا نش

در دو مقاله پیش رو بهه بررسهی پهرا نش فضهايی مسهاجد  بر اين اساساستر بوده  به تعداد مساجد

روش تحقیه  در ،  پهردازدمهی با توجه به سه شاخص فهو  شهرداری  النشهر مشهد 11و  5منطقه 

نتايج تحقی  نیز بیانگر اين مورهوع بهود تحلیلی می باشدر  -و توصیفی از نوع پیمايشمقاله پیش رو 
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ری مشهد روابط و استانداردهای موجود  شور برای مساجد تا حدی رعايهت شهردا 11 ه در منطقه 

شهرداری مشهد عالوه بر بیشتر بودن تعداد  می مساجد پرا نش فضهايی  5گرديده است و در منطقه 

 بهتری را نیز شاهد هستیمر

 

  شهرداری مشهد 11و 5و مناط   مشهد،شهر اسالمی  ،مسجد ،پرا نش فضايی  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه:-1

ترين عناصر بافت، سهاخت و شهکل شههرها بهوده و هسهتندر در بناهای مذهبی همواره يکی از اساسی

ترين عنصر منبعث از ی برجستهمعماری اسالمی، مسجد جايگاه ويژه ای را به خود اختصاص داده و به مثابه

اوايهل  در (ر66: 1331و منظرالقائم، است )امینی ی مدنی اسالم همراه بوده دين اسالم از همان ابتدا با جامعه

ظهور اسالم تغییرات سیاسی، اقتصادی، اجتمهاعی، فرهنگهی و مهذهبی را در بسهیاری از  ،قرن هفتم میالدی

 شورهای  هن آن روز موجب شد  ه در  متر از نیم قرن فرهنگ اسالمی از غرب تا اسپانیا و از شهر  تها 

اسالمی مبتنی بر چند  ار رد اساسهی بهود و بهر پايهه همهین  (ر شهر206: 1365گسترش يافت ) یانی، هند 

بخشیدر يکی از اين  ار ردهای مهم شههر  ار ردها نیز فضاهای خويش را به وجود آورده و به آنها نظم می

داد )فکهوهی، اسالمی،  ار رد دينی بود  ه خود را در فضای مسجد جامع و ساير مسهاجد شههر نشهان مهی

طراحهی شهده ای است  ه جزو اولین بناهای جايگاه مسجد در شهر اسالمی به گونه (ر موقعیت و15: 1335

در بافت سنتی شهرهای ما مسهجد، و مرا هز مهذهبی ديگهر بهه  (ر55:1311 در شهر اسالمی می باشد)بابانیا،

عنوان يک  اربری مهم با عملکرد متنوع و متفاوت نقش اساسی در شکل دهی به فضهاها و سلسهله مراتهب 

شهد بهه بر تعداد مساجد آن نیز افزوده مهی ،با بزرگ شدن شهر (ر35: 1313اند)حقیقت نائینی، ی داشتهشهر

در شهرها مسهاجد بهه چنهد دسهته  شکلی  ه تمامی مردم بتوانند به راحتی به مسجد دسترسی داشته باشندر

ه بودند و مساجد تقسیم می شدند: مسجد جامع، مساجد متوسط، مساجد  وچکی  ه برای عبادت ايجاد شد

نقطه عطف، بیشهترين جاببهه را جامع به عنوان مهمترين  (ر مسجد55: 1361آموزشی )سلطان زاده، -مذهبی

(؛ و قهرار 231: 1333)مشههديزاده دهاقهانی،  ه معموال در مر ز جغرافیايی واقع بوده اسهت دارا بوده است 

 رد بهه گونهه ای  هه شههر را حمل می گرفتن مسجد جامع در مر ز شهر در خود نوعی نماد گرايی خاص

زيادی بر اساس میزان پا ی و ناپا ی حرفه ها و دست اندر اران آنها تقسیم شودر  ی اسالمی بتواند تا اندازه

بنابراين همانگونه  (ر16: 1335مقدس ترين نقطه، طبعا نقطه مر زی و محل قرار گرفتن مسجد بود )فکوهی، 

شهرهای  نونی نیز بايد با  ،اسالمی دارای رنگ و بويی از اسالم بوده استشهرهای  ،های گذشتهه  ه در سد



 

 

توجه به گسترش آن به پرا نش و چگونگی توزيع مساجد اهمیت داده شود تا بتواند حدا ثر تاثیرگهذاری را 

 در مردم از نظر يادآوری فضای روحانی و معنوی داشته باشدر

 :بیان مساله-2

ن بنای عمومی تلقی شده و در تفکرات مربوط به شهرسازی اسالمی مسجد در شهر به عنوان مهمتري

(ر پیامبر بزرگوار اسالم )ص( در نخستین 212: 1333 ند)مشهديزاده دهاقانی، نقش عامل زير بنايی را ايفا می

فرصتی  ه در راه دعوت به اسالم به بدست آورد، به تاسیس مسجد، به عنوان يک پايگاه مهم اجتماعی و 

اقدام  رد؛ اين موروع هنگامی صورت گرفت  ه آن حضرت در راه هجرت از مکه به مدينه، در  تربیتی

ف قبا را ساخت؛ اين نخستین مسجدی وچند  یلومتری شهر مدينه بود و در محلی به نام قبا مسجد معر

می (راحداث مسجد و نیايشگاهها در دوران اسال30: 1335است  ه در اسالم ساخته شده است )حکمتی، 

بیش از هر نوع بنای ديگر مورد نظر بوده تا جايی  ه اگر شهری فاقد مسجد جامع يا آدينه بود نمی توانست 

مساجد در جايی واقع می شدند  ه در دسترس  (ر56: 1313به عنوان يک شهر معرفی شود )پورجعفر، 

دندر مسجد جامع يا مسجد شهروندان مسلمان باشندر همچنان  ه آتشکده های ساب  برای زردتشیان چنین بو

اصلی جامعه به شکل يک ساختمان بزرگ و مرتفع و اغلب در مر ز شهر، يا در طول بازار اصلی يا بسیار 

نزديک به آن ساخته می شدر مسجد جامع به همراه مناره های بلند خود به عنوان مرتفع ترين ساختمان، از 

(رمسجد جامع بندرت به صورت مجزا و 33: 1316قسمتهای مختلف شهر قابل رويت است )خیرآبادی، 

منفرد وجود دارد، بلکه با بازار شهر پیوسته است و تقريبا همیشه مسجد جامع با انبوه ساختمانهای مترا م 

 شهر همجوار می باشدر

در گذشته هر يک از انواع مساجد  ار رد و حوزه ی نفوب تقريبا معین و مشخص داشتندر در حالی  هه 

عامل اصلی تعیین محل و موقعیت مساجد شده اسهت و در نتیجهه ی  ،و خواست بنیان گذاران امروز تمايل

آن در برخی نواحی شهر تعداد زيادی مسجد با فاصله اند ی از هم قرار گرفته اند و در نواحی ديگر تعهداد 

طراحان و  امروزه برخی ازاز سوی ديگر   رمساجد نسبت به سطح ناحیه و عده ی جمعیت بسیار اندك است

و حفظ سنت های طراحی، بیشتر در انديشه   ارفرمايان به جای توجه به خصوصیات اصلی معماری مساجد

جای سهبک و شهیوه ی معمهاری را  ،های متمايز  ردن طرح مسجد خويش از ساير مساجد هستند و سلیقه

دی بها ارزش ههای  یفهی عی پديد آمده  ه در مهواریجه فرم ها و شکل های بسیار متنوگرفته است و در نت

 ارفرمايان يا معماران از يک سو به سبب عدم آگاهی از اصول  زگار نیستر عالوه بر اين برخی ازمساجد سا

ديگر به علت مسائل اقتصادی، در زمینه های گوناگون، از جملهه شهکل عناصهر و معماری سنتی و از سوی 

اقداماتی را صهورت مهی  ،شکل و جنس تزئینات نوع مصالح،مکان درنظر گرفته شده برای مساجد، فضاها، 

اين اساس مقاله فهو  بهه  بر ردهند  ه از لحاظ ارزشی با فضای مساجد به شدت ناسازگار و نامتناسب است



 

 

دو منطقهه از دسترسی مناسب و تناسب ترا م جمعیت به تعهداد مسهاجد در  سه شاخص، پرا نش فضايی، 

 ،دو طیهف مختلهف در حهوزه اجتمهاعیبه عنوان نماينده های ، 11و  5مناط   النشهر مشهد، يعنی مناط  

 اخترفرهنگی و اقتصادی خواهد پرد

 روش تحقیق:-3

ابتدا پس از ايجاد بانک در اين تحقی   رباشدمی تحلیلی -یاز نوع پیمايشی و توصیف حارر تحقی 

 د با استفاده از مدلهرداری مشه، به نحوه توزيع و پرا نش هر يک از مناط  شGISاطالعاتی مساجد در 

های مورد بررسی بر اساس پرداخته شده است و سپس با توجه به شاخص  Arc GISفضايی در نرم افزار 

-ارتباطی اصلی و فرعی؛ شاخص هایحت مناط ، جمعیت مناط ، تعداد مساجد مناط ، فاصله از شريانمسا

 های تحقی  مورد بررسی و ارزيابی قرار گرفتندر 

 نه تحقیق:سابقه و پیشی-4

ند عبارتنهد دسترسی داشته ا هابه آننويسندگان تحقیقاتی  ه در اين زمینه تا نون انجام شده و مهمترين 

 از:

 1312عزت اررر مافی، مهرماه  ،تحلیل توزيع فضايی مساجد در شهر مشهد ،طرح پژوهشی 

يخچهه مسهاجد و تار، در ابتدا اهداف و روش تحقی  مشخص شهده و در ادامهه ،در اين طرح پژوهشی

سهپس انهواع  راسهتقهرار گرفتهه بررسهی مورد سیر تحول آن در ايران نیز خصوصیات فضايی و  البدی و 

در  در شههر پرداختهه وآن ها و  ار ردهای مسجد و پرا ندگی  مساجد را مشخص  رده و در ادامه به نقش

 درج شده استر مشهد تصاوير برخی از مساجد تاريخی و اسامی مساجدانتها 

طرح پژوهشی، آمايش و سنجش نیازهای خانوار در مناط  دوازگانه شههر مشههد، مشهاور طهرح د تهر 

 1336بهروان، دفتر مطالعات و برنامه ريزی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد، خرداد 

بررسی چگونگی ورع موجود توزيع امکانهات  -1: مورد نظر بوده استدر اين تحقی  سه هدف عمده 

گی )مورد تواف ( در مناط  دوازده گانه شهر مشهد و تعیین سطح برخورداری مناط  از آنها )در مقايسه فرهن

بررسی نیاز خانوارها در مناط  به امکانات فرهنگی از طري  احسهاس نیهاز و  -2با ورع  لی شهر مشهد(، 

براساس ورعیت موجود و  های توزيع امکانات فرهنگی در مناط تعیین اولويت -3شرايط اجتماعی مناط ، 

 نیاز مناط ر

بررسی و مقابیسه نقش مسجد در سازمان اجتماعی محهالت در طرح پژوهشی ديگری نیز تحت عنوان: 

از طريه   1321توسط محمد علی احمديان و مینا رادفر  هه در سهال  میان مناط  برخوردار و  م برخوردار

فته است سعی شده نقهش اجتمهاعی مسهجد بهه های شواری اسالمی شهر مشهد صورت پذيرمر ز پژوهش



 

 

عنوان يک نهاد اجتماعی در محالت ارزيابی شود و در انتها نیز نتیجه گیری شده است  ه مسجد در سازمان 

 اجتماعی محالت  م برخوردار تاثیر بیشتری داشته استر 

خا پور، مجلة دانش براتعلی  يافتگی مناط  شهر مشهد،بررسی وتحلیل نابرابری در سطوح توسعه ،مقاله

 1333، تابستان 26پژوهشی( سال پانزدهم، شمارة  -و توسعه )علمی 

، درمهانی –های بهداشهتیدر اين مقاله رمن به تصوير  شیدن میزان و چگونگی توزيع فضائی شاخص

ل ، به تحلیپژوهشی در شهر مشهد -، علمیخدماتی -، اداریتفريحی -، ورزشیفرهنگی -، اجتماعیمذهبی

سطح برخورداری مناط  شهر مشهد و تشريح تأثیر توزيع عادالنه امکانات و پايداری شههری پرداختهه و در 

 رگرديده استبه ورع مطلوب ارائه ستیابیبرای دحد امکان راهکارهايی نیز 

بررسی توزيع فضايی تسهیالت عمومی شهری بر اساس مهدل تحت عنوان، پايان نامه  ارشناسی ارشد 

 1331نما محمد رحیم رهنما، دسترسی در شهر مشهد، جواد ببیحی، استاد راه يکپارچه

 :چهارچوب نظری-5

 تعریف مسجد -5-1

است، به معنای سجده گاه و سجده به معنای پیشانی بر خاك « سَ جَ دَ» مسجد واژه ای عربی از ريشه 

مطبخ، مسهلخ و »ت، مانند نهادن برای تعظیم و تکريم استر گرچه اسم مکان در زبان عربی بر وزن مفعل اس

اما واژه مسجد به عنوان يک استثناء با حرف جیم مکسور  اربرد يافته استر در عین حال برخی بهه  «مسکن

 ( 563: 1316استر)معین،« مزگت»عربی شده واژه آرامی « مسجد»اين باورند  ه واژه 

ستش و عبادت  ردن اسهت و آيد و به معنای تعظیم  ردن و پری مسجد از ريشه سجد، يسجُد میواژه

(ر واژه انگلیسهی 552: 1331باشهدر )منتظرالقهائم، مسجد به مکهان پرسهتش گوينهد و جمهع آن مسهاجد می

Mosque  از واژه عربی مجرد به معنای محل به خاك افتادن در برابر پروردگار استر تاريخچه اولیه اين واژه

رسهد بهر فاده قرار گرفته، اما در چندين مورد به نظر میغريب است؛ گرچه اين واژه  راراً در قرآن مورد است

(ر بديهی اسهت  هه مسهلمانان از 113-115: 1312دارد )وحدتی، نوعی بنای خاص و جديد اسالمی داللت 

معمهاری نیهز  توجه بهمساجد،  همان روزهای نخست اقدام به ساختن مساجد  ردند و به تبع افزايش تعداد

ه طور قطع بنای مذهبی اصلی اسالم است  هه از بهین  ار ردههای متعهدد آن، رو به گسترش نهادر مسجد ب

 واالتر از همه  ار رد عبادت جمعی آن استر 



 

 

 :4سرانه-5-2

ست از ا در واقع سرانه عبارت عبارتست از مساحت، تقسیم بر جمعیتر در اين تحقی ، سرانهمنظور از 

ی شههری بهه ههر نفهر جمعیهت شههر مهی مقدار زمینی  ه بهه طهور متوسهط از ههر  هدام از  هاربری هها

 (62: 1331رسدر)زياری،

سرانه ارائه شده در اين مبحث بیشتر به منظور تعیین حدود مساحات مورد احتیاج در شهرمی باشد وبه 

( سرانه ارائهه شهده در 161: 1335هر يک از  اربری های شهری سرانه ای مشخص مطرح می گرددر )شیعه،

باشد و بطور اخص سرانه مسهاجد فرهنگی می -سرانه مذهبی و يا سرانه مذهبی تمام منابع بطور  لی شامل

درج نشده و سرانه مذهبی شامل مساجد، امامزاده ها، حسینیه، تکايا، سقاخانه، امها ن مهذهبی اقلیهت ههای 

اث دينی  و سرانه فرهنگی نیز شامل سینما، سالن سخنرانی، تئاتر، مهوزه،  تابخانهه و امها ن تهاريخی و میهر

 (23: 1331فرهنگی می باشدر) زياری،

 مساحت  ل مساجد شهر )متر مربع(  ÷  ل جمعیت شهر  =سرانه وسعت مساجد شهر 

و پرا ندگی بهینه ای  ه مکان مقدس بايستی داشهته  آنهامنظور نمودن سرانه مساجد با توجه به اهمیت 

منهابع به  تابهها و راجعه نويسندگان ، مباشد و لزوم دسترسی آسان و روان در سطح محالت ونواحی شهری

مجمهوع قهوانین و مصهوبات دسهتگاههای  و ههای اسهتانداردطب  سرانه سبب گرديدر نويسندگان،را  زيادی

 منابع نیز به شرح زير است:برخی از مهمترين فهرست يافته ها پرداخته اندر تحلیل به اجرايی 

متر مربع سرانه مذهبی  1/0تا  5/0می توان حدود  در  تب و منابع استاندارد بدين صورت بیان شده،  -

 ( 111: 1335نفر جمعیت پیشنهاد دادر) شیعه،  20000را تا سطح 

ريزی اراری شهری تألیف زياری شهرهای مهوردی را در نهواحی اقلیمهی يا در انتهای  تاب برنامه و -

م خهاص ا را بها توجهه بهه اقلهیهر  دام از شهرهمذهبی  -سرانه فرهنگیمختلف دسته بندی نموده است و 

 ر(112: 1331)زياری، باشدمی 53/0طب  آن  سرانه مشهدمنطقه ای منظور نموده است  ه 

در  رهنمامحمدرحیم آقای  مقطع  ارشناسی ارشد مذهبی در جزوات درسی -  اربری فرهنگیسرانه  -

 (ر53:1331)رهنما،مترمربع است  5/1تا   15/0 دانشگاه فردوسی مشهد بین 

 :5تراکم-5-3

ههای توسهعه ترا م در سطح شهر به عنوان معیاری برای استقرار جمعیت و تاسیسات شهری، در طهرح

  شهری از اهمیت خاصی برخوردار استر ترا م دارای تأثیرات مثبت و منفی استر

                                                 
Per Capita Space 

Density Space 



 

 

 ايجاد سر و تأثیرات منفی ترا م زياد را در روابط غیر صمیمی افراد و معاشرت خشک مردم با يکديگر،

صدا و نارسايی های روانی، گرانی زمین و اجاره خانه، فقدان زندگی خصوصی، امکان مخاطرات بهداشهتی 

مانند ناراحتی های قلبی و غیره ب ر می نمايندر تأثیرات مثبت ترا م را در ترا م سرمايه و جمعیهت در  نهار 

نظر اجتماعی نیز قابل  و باألخره از يکديگر، امکان بهره وری بیشتر از مزايای فنی، فرهنگی و امکانات شغلی

 ر(10: 1331)زياری،اهمیت است
 )نفر( ل جمعیت شهر                                

 ───────────   = ترا م جمعیت شهر  
 مساحت  ل شهر )هکتار(                                  

 :فضاییتحلیل -5-4

یتهايی  ه صورت می گیرد در  انون توجه آمايش فضها مسائل مربوط به مکان و ورعیت انسانها و فعال

قرار داردر حال حاصل عمل دولت و يا مرا ز تصمیم گیری محل و يا شر ت های خصوصی در قبال مسئله 

هر چه می خواهد باشدر اطالع اين مسائل امکان می دهد تا بتوان به منطه  نظامههای سهازمان دهنهده فضها 

عوامل چیدمان فضای جغرافیايی منجر به شناخت ساختار نظهام قر و موقع، پرداخت، تحلیل مناسبات میان م

(ر تحلیل فضايی جزئی از برنامه ريزی 55:1335 پروند،هايی خواهد شد  ه اداره اين فضا را بر عهده دارند )

در پهنهه زمهین و سهاماندهی و  فضايی است  ه تالش برای توزيع مکانی فعالیت ها و عملکردهای انسهانی

 (ر53: 1333، حشمتینیابی بهینه عملکردها همراه با توزيع  البدی است )مکا

 فضاهای شهری:-5-5

فضاهای شهری آن دسته از فضاهای باز عمومی موجود در شهر هستند  ه بستر تعامالت اجتماعی مهی 

سه شاخص اصلی برای تشخیص فضاهای شهری در عرصه عمومی شههر در  ،باشندر با پذيرفتن اين تعريف

رمان قرار می گیردر عمومی بودن فضا، باز بودن آن و برقراری تعامالت اجتماعی در فضار با اين وصف اختیا

حیهاط خانهه هها و  ؛دسته ای از فضاهای شهر شامل فضاهايی سرپوشیده و عرصه های باز خصوصی ماننهد

هها و پارك ؛های ساختمانی از انوع فضاهای شهری حذف مهی شهوندر فضهاهايی ماننهدفضاهايی بین بلوك

و عمومی هسهتندر زيهرا ا ثهر شههروندان  های عمومی در دسته فضاهای شهری نمی گنجند، هر چند بازباغ

برای خلوت  ردن با خود يا جمع  وچک خانواده شان به اين فضاها پناه مهی برنهد و تمهايلی بهه برقهراری 

 ارتباطات اجتماعی با سايرين ندارندر

های هندسی و  یفیت ای گوناگون محصور می شودر فقط وروح ويژگیاين فضا از نظر هندسی با نماه

های زيبايی شناختی آن است  ه به ما اجازه می دهد آگاهانهه فضهای بهاز بیرونهی را فضهای شههری تلقهی 

 (52: 1335 نیمر)پا زاد، 



 

 

فضاهای شهری بخشی از فضاهای باز و عمومی شهرها هسهتند  هه بهه نهوعی تبلهور ماهیهت  بنابراين 

ندگی جمعی می باشندر فضايی است  ه به همه مردم اجازه می دهد  ه به آن دسترسی داشهته باشهند و در ز

آن فعالیت  نندر در اين فضها فرصهت آن وجهود دارد  هه برخهی از مرزههای اجتمهاعی شکسهته شهوند و 

هم اختالط يابندر برخوردهای از پیش تدوين نیافته به وقوع پیوندند و افراد در يک محیط اجتماعی جديد با 

ست  ه در آن تعامهل و ا اين ،بنابراين شرط اساسی برای اينکه يک فضای عمومی، فضای شهری تلقی شود

تقابل اجتماعی صورت گیردر پس آن دسته از نرم فضاها و سخت فضاها  ه بستر تعامهل اجتمهاعی نیسهتند 

 فضای شهری نامیده نمی شوندر

فته، آراسته و واجد نظم به صورت بستری برای فعالیهت هها و فضای شهری، مصنوعی است، سازمان يا

ها و هنجارهای خود به اين فضا معنهی مهی بخشهدر ست و با ارزشا جزئی از فضا ،رفتارهای انسانیر انسان

الگوهای روابط اجتماعی ثابت نیستند و يک فضا با جايگزين شدن رابطه اجتماعی خاص، چهره متفاوتی به 

 خود می گیردر

شهر، چه بناهای بزرگ و مهم و چهه متوسهط و حتهی بعضهی از  -بیشتر نماهای معماری و معماریدر 

بناهای  وچک، ورودی بنا را بدون مقدمه و بی واسطه در سطح ديوار خارجی بنا تعبیه نمی  ردند، بلکه آن 

ی ورودی، تنهها را به صورتی طراحی می نمودند  ه از سطح مجاورش به خوبی متمايز شودر بنابراين فضاها

بخش مهم در نماهای خارجی ا ثر بناها بود  ه می توانست نقش يک عنصر شاخص و نشانه را ايفا نمايهدر 

های منفصل از بافت يا بیرون آمده از سطح ديوار نیز از ه بعضی از آب انبارها و مساجد، منار ،عالوه بر گنبد

 -()ورودی بناهای معمهاری55ی شدندر)همانع: عناصر شاخص هستند  ه در سطوح جانبی راه ها مشاهده م

شهری و يا ورودی بناهای معماری(  ه ههر  هدام از آن هها از لحهاظ سلسهله مراتهب  هار ردی جنبهه ای 

خانوادگی( داشتند از يکديگر باز شناخته می  -عمومی)يا شهری( يا نیمه عمومی و نیمه خصوصی )محله ای

 (55:1335پروند،شدندر)

 هرهای اسالمی:جایگاه مسجددر ش-5-6

غاز يک ويژگی داشتند  ه وجه تمايز آنها از روستاها محسوب می آشهرهای اسالمی از نظر حقوقی در 

(ر فرمولی  ه به  رَات توسط جغرافهی دان 122-123: 1362شد و آن داشتن جامع و منبر بود )سلطان زاده، 

(ر 165: 1331شده اسهت )سهلیم حکهیم،  م( به  ار گرفته1025ه/531اندلسی ابوعبید البکری )وفات به سال 

هر شهری نیز تنها بايد يک جامع می داشت  ه نماز جمعه درآن برقرار می گرديدر اين ترتیب مدتی پايهدار 

مسجد جامع ظرفیت پذيرش نمازگزاران را نداشت و در عوض در بعضی  ،بود تا آنکه در بسیاری از شهرها

همین جهت عده ای خواستار ايجاد چنهد جهامع در شههرهای  شهرهای آن يک جامع نیز رونقی نداشتر به

بزرگ شدندر بتدريج برخی از روستاهای آباد نیز خواهان داشتن جامع برای اقامه نماز جمعه شدند )سهلطان 



 

 

(ر با وسعت يافتن شهرهای بزرگ و افزايش جمعیهت آنهها و بهه دلیهل آنکهه امکهان 122-123: 1362زاده، 

ک مسجد وجود نداشت، در برخی از شهرها اجازه دو يا چند مسجد جامع نیز داده برگزاری نماز جمعه در ي

شدر هم چنین، گويا در قرن های بعد، معدودی از روستاهای بزرگ و پر جمعیت اجازه يافتند  ه نماز جمعه 

 (ر255: 1335را در بزرگ ترين مسجد خود بر پا نمايند )معاونت امور اجتماعی شهرداری تهران، 

  ت اهمیت مسجد در شهر اسالمی را می توان در مراحل زير مشاهده  رد:تحوال

در مرحله اول  ه مربوط به ابتدای ظهور اسالم می شود، مسهجد صهورتی سهاده داشهت )مشههديزاده، 

(ر در واقع مسجد اگر چه در اين دوره از ساده ترين مصالح ساخته شده و بی پیرايگی و سادگی 212: 1333

محل ورع دستورات، منبر آن محل نصب و عزل مسئولین حکهومتی و  ،شت، اما حیاط آنخاص خود را دا

(ر  در اين 266: 1331گلدسته ها و معماری آن نشانه هويت شهرهای اسالمی می باشد )ررابی و همکاران، 

 البدی شهر اسالمی شده رخ می دهد  –مرحله، مسجد تنها دگرگونی عمده ای است  ه در سازمان فضائی 

(ر  در مرحله دوم يعنی در عهد بنی امیه، مسجد و قدرت امپراطوری همبسهتگی نزديکهی 53: 1336)حبیبی، 

( و مسجد سادگی دوره اولیه را از دست دادر هر چند  هه بها دور شهدن 212: 1333پیدا  ردند )مشهديزاده، 

(ر در 113: 1335) ونئو، مسجد از معماری و ساخت ساده اولیه از نقش اداری و حکومتی خود نیز دور شد 

مرحله سوم يعنی در زمان خالفت عباسیان و در حین شکل گرفتن امپراطوری اسالمی، به تهدريج مسهجد و 

(ر در اين دوره مسهجد از داراالمهاره 212: 1333قدرت سیاسی حکومت از همديگر جدا شدند )مشهديزاده، 

مسهجد بهه صهورت يهک پايگهاه تهوده ای و فاصله گرفته و مسجد جامع از حکومت جدا شده و به تدريج 

(ر سرانجام در مرحله چهارم  ه از قرن ششهم آغهاز شهد، در شهکل و 23: 1315مردمی در می آيد )نظريان، 

توزيع مساجد دگرگونیهای بنیادی جلوه گر شدر جامع و سپس ديگر مسهاجد، بهیش از آنکهه محلهی بهرای 

ندر ظاهر پرشکوه و معماريههای يادمهانی در سهاخت يدعبادت باشند، مکانی جهت خودنمايی حکومتها گرد

(ر در اين دوره، مسجد، در بعضی از موارد به صورت ابزار 55: 1336مساجد نقش اساسی می يابند )حبیبی، 

قدرت در دست حکام و پادشاهان در می آيد و در بعضی موارد مقر آن دسته از علما می گردد  ه بیشتر بهه 

(ر 23: 1315عنوان رد قدرت در مقابل حکام و پادشاهان عمل می  ند )نظريهان، امور مذهبی پرداخته و به 

مساجد مهمترين وجه تمايز شهر از ده هستند و مسجد جامع مشخص  ننده موقعیهت  ،در دوره دوم و سوم

 (ر212: 1333شهری در اجتماعات اسالمی به شمار می آيد )مشهديزاده، 

های سنتی اسالمی به شدت مورد تا یهد بهوده اسهتر بهرای اهمیت مسجد جامع و مر زيت آن در شهر

مسجد، شهر است يا بیشتر از مر ز شهر است و ابههام فیزيکهی آن يهک ههدف و  "نمونه، پوپ می نويسد: 

 ر"حقیقت روحانی را نشان می دهد



 

 

ار ردهای معنوی مسجد حیات و رشد شهر را نشان می دهد و بسیاری از  ار ردهای دنیوی و تمامی  

 (ر31: 1316ر)خیرآبادی، ا شامل می شودر

 انواع مسجد:-5-7

 بر حسب حوزه ی کارکردی:-5-7-1

مساجد جامع: مسجد جامع مهم ترين مسجد شهر بود، زيرا نماز جمعه  ه يکی از مهم ترين نمازههای 

: 1335جماعت به شمار می رود، بايد در مسجد جامع بر پا شود )معاونت امور اجتماعی شههرداری تههران، 

مسجد جامع اغلب در طول بازار در تقاطع دو راسته بازار مهم و اصلی قرار می گیرد، و نقطه  انونی (ر 255

 (ر32: 1316 ل مجموعه بازار است  ه قابل دسترسی بازاريان و بقیه مردم می باشد )خیرآبادی، 

وجهود مساجد ناحیه ای: معموال در بیشتر شهرها به غیر از مسجد جامع، يک يها چنهد مسهجد بهزرگ 

داشت  ه از لحاظ حوزه ی  ار ردی متعل  به ناحیه ای از شهر بودر در بسیاری از مواقع  هه يهک مسهجد 

جامع جديد برای يک شهر ساخته می شد، مسجد جامع قديم چنین نقشی ايفا مهی  هرد، ههم چنهین سهاير 

)معاونهت امهور  مساجد بزرگی  ه حوزه ی  ار ردی آن ها فراتر از يک محله بهود، چنهین نقشهی داشهتند

 (ر 255: 1335اجتماعی شهرداری تهران، 

مساجد محله ای: برای سهولت انجام نمازهای روزانه در هر محله، متناسب با وسعت و عده ی سا نان 

(ر مساجد محله 255: 1335محله، يک يا چند مسجد وجود داشت )معاونت امور اجتماعی شهرداری تهران، 

طول بازار محلی و در  نار چند ساختمان عمومی ديگر قرار گرفتهه انهدر  ای در مر ز هر بخش مسکونی در

بزرگساالن محله ها به طور منظم يکديگر را در مسجد محله برای بحث پیرامون مسهائل مربهوط بهه محلهه، 

(ر اين گونه مساجد عموما 22: 1316مانند امنیت، آب، دفع زباله جوانان ولگرد، مالقات می  نند )خیرآبادی، 

به وسیله ی يکی از بزرگان محله با همکاری سا نان آن محلهه سهاخته مهی شهد )معاونهت امهور اجتمهاعی 

 (ر255: 1335شهرداری تهران، 

 بر حسب عملكردها:-5-7-2

مساجد بر حسب عملکردها و نقشی  ه در حیات شهری عهده دار می شدند در چههار گهروه مختلهف 

 ند:قابل دسته بندی هست

مساجدی  ه در رابطه مستقیم با حکومت قرار گرفته و محل انجام مراسم دينی امهرا و پادشهاهان و  -

عام و تشريفات آنها بوده اندر مسجد جامع تا زمان صفويه و مسجد امهام و مسهجد شهیخ  حتی بار

يهن گونهه لطف اهلل در زمان سلسله صفويه چنین نقشی را ايفا می  ردندر با توجه به اين جايگهاه، ا

مساجد در مر ز ثقل شهر، در مجاورت قصر سلطنتی و در  نار میدان اصلی و مر هزی شههر قهرار 

 می گرفتندر



 

 

 مساجدی  ه در پیرامون محور اصلی و ستون فقرات شالوده شهر قرار داشتندر -

مساجدی  ه در مر ز محالت و در مجاورت راسته های اصلی قرار گرفته و نقش مر ز فعالیت هها  -

ر سطح محله ايفا می  ردندر اين مساجد اغلب توسهط افهراد صهاحب نهام سهاخته شهده و در را د

مجاورت آنها حمام و  اروانسرا و بازارچه ای نیز ايجاد می شد  ه عوايد آن وقهف مسهجد بهود و 

(ر هدف از احداث اين مساجد تامین مکهانی 33:1312مافی،)بدين ترتیب امور مسجد اداره می شد 

برای ادای نمازهای پنچ گانه روزانه، به استثنای نماز جمعه و نماز عیدين، می باشد و سهل الوصول 

غالبا دارای منبعی آب برای ورو گرفتن و فضای  افی برای برگزاری نماز توسط گروه  وچکی از 

مردم هستندر برخی از اين مساجد از صحن )حیاط(  وچک يا بهاريکی بهرای نهورگیری يها تهويهه 

 (ر205: 1331)سلیم حکیم،  برخوردارند

ساجد  وچکی  ه در محالت مختلف پرا نده بودند و به عنوان محل انجام فريضه نماز و عبادات م -

اهالی سا ن در محالت شناخته می شدندر تعداد زيادی از اين گونه مسهاجد در سهطح شههر و در 

 همه محالت وجود داشتر 

های مساجد به مجاور فضای مسجد در هر يک از گروهبا توجه به دسته بندی ب ر شده، فضاهای اصلی 

 صورت زير است:

 بازار؛طنتی، لصر سق، میدان مر زی شهر

 بازا، سراها،  اروانسراها، حمام و ررر؛

 بازارچه، حمام،  اروانسرا، مسکن؛

 (ر  15: 1313مسکن )حبیبی  اهری، 

 تحقیق: محدوده-6

 مبهود امکانهات، بهزرگ بهودن منهاط  دلیهل نتخاب محدوده تحقی  بايد گفت بهه اه در خصوص نحو

به روش فراتحلیل و از  محدوده تحقی  ؛الزمشهرداری، تعداد زياد مساجد در شهر و نداشتن زمان و بودجه 

بها عنهوان، تعیهین سهطح توسهعه  1336نتايج  ار پژوهشی صورت گرفته توسط د تر شاهنوشی  ه در سال 

انتخهاب  های شورای اسالمی شهر مشهد صورت پذيرفته بوديافتگی نواحی شهر مشهد  ه در مر ز پژوهش

و از میان مناط   11براين اساس و با يک نمونه گیری تصادفی از میان مناط  نسبتا برخوردار، منطقه گرديدر 

 شهرداری مشهد به عنوان نمونه مناط  انتخاب شدندر 5 متربرخوردار، منطقه 



 

 

 
 در شهر مشهد شهرداری 11و  5موقعیت مناطق  -1نقشه 

محلهه بها نهام ههای : زيباشههر،  2دارای  هزار نفهر 163با جمعیتی بالغ بر  شهرداری مشهديازده منطقه 

 ه مجموعها  باشدآزادشهر، هاشمی نژاد، سید رری، فرهنگ، دانشجو، تربیت، شريف و فارغ التحصیالن می

 2دارای ههزار نفهر  110عیت بهیش از با جمشهرداری مشهد نیز  پنجو منطقه  باشدمتر مربع می 15152352

 سجاديه، ررايیه، ثامن، نیزه، شهید آوينی، امیرالمومنین)ع(، محله به نام های: مهدی آباد، مهرآباد، حسین آباد

اين مناط  با يکديگر برابر هستند باشدر بنابراين از حیث تعداد محالت میمتر مربع  15033536با مساحت  

در نهايت  (ر23-32:1322 می بزرگتر است)سالنامه آماری شهرداری مشهد،  11اما از حیث مساحت منطقه 

در  5شهرداری در قسمت غربهی شههر واقهع شهده و منطقهه  11باشد منطقه همانگونه  ه نقشه مشخص می

 شهر قرار گرفته استر شرقیقسمت 
 مقایسه مساحت ، جمعیت و تعداد محالت مناطق مورد مطالعه -1جدول

 تعداد محالت )نفر(جمعیت منطقه )متر(مساحت منطقه طقهنام من رديف

 2 110251 15033536 منطقه پنج شهرداری مشهد 1

 2 163316 15152352 منطقه يازده شهرداری مشهد 2

 13 332311 22135133 جمع  ل: 3

 2 162203 15322325 میانگین: 5

 شهرداری مشهد 1321منبع: سالنامه آماری سال 



 

 

 قیق:یافته های تح-7

 با توجه به حوزه ی تقريبی  ه هر مسجد برای سها نان آن حهوزه، درجه مطلوبیت دسترسی به مسجد،

بهراين  ويژگیهايی را طلب مهی  نهدر ،از نظر  البدی و روانی اين دسترسی، قابل تعريف استر بنا می شود،

پهیش برخهوردار ايمهن بهه مسهجد از اهمیتهی بهیش از  مطلهوب و تامین دسترسهی آسهان، امروزه،اساس  

ههای های گوناگون شهر، يکهی از مهمتهرين شهاخصآن در محله يابیمکانو  مساجد فضايی پرا نشراست

در بهوده اسهتر میزان در دسترس بودن مساجد در محالت شهر بر اساس مولفه های شهر اسهالمی  سنجش

ر مهورد توجهه بهوده شهاخص زيه سهبه علت توجه به مولفه های شهر اسالمی  ،پرا نش فضايی اين تحقی 

 راست

 متناسب با محیط پرا نش فضايی -

 های ارتباطیراه نسبتمکان يابی مناسب  -

 تناسب ترا م جمعیت به تعداد مساجد -

برخوردار و  نسبتاً به عنوان نماينده مناط  مشهد شهرداری 11ها در منطقه هر  دام از شاخصدر نهايت 

 ردنا هدشیل ر، بررسی و تحلبه عنوان نماينده مناط   متربرخوردا 5منطقه 

 شهرداریبررسی مساجد منطقه یازده -7-1

 فضایی پراکنش-7-1-1

مسهجد وجهود داردر  23دهد در ايهن منطقهه شهرداری نشان می 11پرا ندگی فضايی مساجد در منطقه 

بهر اسهاس مطالعهات به خوبی قابل مشاهده استر  2شماره پرا نش فضايی مساجد در مرا ز محله در نقشه 

محالت اين منطقه از ورعیت مشخص شد  ه محالت آزادشهر، فرهنگ و شريف نسبت به ديگر انجام شده 

مسهجد توانسهته پوشهش نسهبتا  1باشد با دارا بهودن بهتری برخوردار استر بزرگترين محله  ه آزادشهر می

 مناسبی را در سطح محله ايجاد  ندر

 تناسب پراکندگی فضایی با مساحت و مرکزیت محالت -2جدول

  پ های موجود
 پرا ندگی امتیاز

 امتیاز 5مناسب از 

تعداد 

 مساجد

 مساحت محله

 مربعبه متر
ف نام محله

ردي
 

 1 آزادشهر 3013252 1 3 شر  و جنوب غرب

 2 تربیت 2352220 1 1 شمال شر  ، شر  و جنوب شر 

 3 دانشجو 2222151 3 2 شمال

 5 سید رری 1561313 3 2 مر ز و شمال شر 

 5 فرهنگ 1516013 5 3 و شمال مر ز، شر 



 

 

رسد مناط  شهرقی و و فاقد مسجد نیز در سطح محله همچنان وجود دارد و به نظر میاما مناط  خالی 

طهی   یلهومتر را 5/2جنوب غربی اين محالت اگر بخواهند به نزديکترين مسجد مراجعه  نند بايد حهداقل 

 دارندر در اين دو منطقههيکسانی های مشابه ورعیت  نندر محالت فرهنگ و شريف نیز با توجه به مساحت

رسهد و بايهد در منهاط  مسجد وجود دارد  ه البته نوع پرا ندگی در منطقه فرهنگ مناسب بهه نظهر نمهی 3

 راحداث گرددمر زی، شرقی و شمال نیز مسجد 

 
 شهرداری مشهد 11پراکنش فضایی مساجد در محالت نه گانه منطقه  - 2نقشه 

 ارتباطی هایراهمكان یابی نسبت -7-1-2

شهرداری مشهد دارای يک شبکه ارتباطی شطرنجی  11یز به علت اينکه منطقه های ارتباطی ناز نظر راه

محله فرهنگ بهترين عملکهرد را داشهته  ،در اين بخش باشد نسبتا در ورعیت خوبی قرار داردرو منظمی می

 قهرار دارد و رهعیف 1مسجد در مسیر راه های شهريانی درجهه  2مسجد موجود در اين محله  3است و از 

مسهجد در  5مسجد موجود در اين محله  1کرد در اين بخش متعل  به محله آزادشهر است  ه از ترين عمل

اما نکته قابل توجه در مورد دسترسی مساجد اين منطقه بهه  ها قرار گرفته استريا  وچه 3راه شريانی درجه 

 6 شريف 1550535 3 3 جنوب و جنوب غرب

 1 فارغ التحصیالن 1225356 1 2 جنوب ، شر  و مر ز

 3 زيباشهر 1223050 1 2 شر  و جنوب

 2 هاشمی نژاد 221322 0 0 چهار جهت اصلی

 جمع  ل: 15152352 23 13 --

 میانگین: 1150261 55/2 2 --



 

 

ا مناسبی را حتی راه های ارتباطی مناسب اين است  ه اين منطقه به علت شهرسازی شطرنجی دسترسی نسبت

  ندربرای مردم فراهم می 3و  2های شريانی درجه در راه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تناسب تراکم جمعیت به تعداد مساجد-7-1-3

تا مشخص شود  ه به استفاده شده است از فرمول زير  ،نسبت بین جمعیت و تعداد مساجدیین برای تع

 وجود داردر نفر يک مسجد در منطقهازاء هر چند 

 جمعیت منطقه

 تعداد مساجد منطقه

مسجد در اين منطقه به ازاء ههر  23منطقه يازده شهرداری مشهد و وجود  110251با توجه به جمعیت 

-متر مربع می 530سجد وجود داردر و با توجه به اينکه میانگین مساحت مساجد اين منطقه نفر يک م 1532

بها توجهه سرانه میزان  اربری مذهبی در اين منطقه  رسد عملکرد مناسبی در اين زمینه باشدرمیباشد به نظر 

ز مويهد ايهن باشهد نیهمی 13/0 متر مربع محاسبه گشته است، 12505به مجموع مساحت مساجد منطقه  ه  

ت  ه در اين منطقه حداقل فضای استاندارد و  افی برای  اربری مذهبی وجهود داردر چهون بهر موروع اس

 در نظر گرفته شده استر 1/0های تفصیلی حداقل سرانه برای  اربری مذهبی اساس قوانین و روابط طرح

 به راه های ارتباطی اصلی  11منطقه وضعیت دسترسی مساجد  -2جدول

دسترسی به راه 

 3شريانی درجه 

دسترسی به راه 

 2شريانی درجه 

دسترسی به راه 

 1شريانی درجه 

تعداد 

 مساجد
 نام محله

ردي

 ف

 1 آزادشهر 1 1 2 5

 2 تربیت 1 0 1 0

 3 دانشجو 3 0 2 1

 5 سید رری 3 0 2 1

 5 فرهنگ 5 2 1 1

 6 شريف 3 0 2 1

 1 فارغ التحصیالن 1 0 1 0

 3 زيباشهر 1 0 1 0

 2 هاشمی نژاد 0 0 0 0

 جمع  ل: 23 3 12 3

 میانگین:  5/2 3/0 3/1 2/0



 

 

  شهرداریبررسی مساجد منطقه پنج -7-2

 پراکنش فضایی-7-2-1

دارای نه محله با نام های مهدی آباد، مهرآباد، حسین آباد، سهجاديه، ررهايیه،  شهرداری مشهد 5منطقه 

دارای  همچنهین ايهن منطقههو  مسهجد اسهت 16و مجموعها امیرالمهومنین)ع(  و ثامن، نیهزه، شههید آوينهی

باشد  ه در جنوب مر زی باشدر بزرگترين محله اين منطقه حسین آباد میمتر مربع مساحت می 15033536

از فضهای  هل منطقهه را  % 20متر مربهع تقريبها  2112052منطقه واقع شده است  ه با مساحتی معادل اين 

مشخص است ا ثر مناط  اين محله بهه علهت وجهود  3اشغال نموده استر اما همانگونه  ه در نقشه شماره 

ن منطقه بیشترين به همین سبب بزرگترين محله اير مسکونی نیست ،نیروگاه بر  و همچنین باير بودن اراری

مسهجد داردر بیشهترين مسهجد را در منطقهه،  12تعداد مسجد را در منطقه به خود اختصاص نداده اسهت و 

ست و به عبارتی اين محله به علت قهدمت زيهادتر نسهبت بهه ديگهر محهالت و ا محله قديمی مهرآباد دارا

 باشدر مسجد می 20دارای  ،همچنین وجود بلوك های جمعیتی بیشتر

  متر بلو ی ديهده مهی 5نیز مشخص است در فضاهای مسکونی منطقه  3در نقشه شماره  همانگونه  ه

لومتری از مسجد قرار داشته باشد و بهترين ورعیت پرا نهدگی را در میهان محهالت  ی 1شود  ه در فاصله 

بی در ايهن محهالت مسهاجد بهه خهو رشهرداری مناط  امیرالمومنین)ع(، مهرآباد و مهدی آباد دارند 5منطقه 

توانند به اين مساجد دسترسی پیدا  نندر البته ديگر محالت منطقهه پرا نده هستند و شهروندان راحت تر می

 تناسب پراکندگی فضایی با مساحت و مرکزیت محالت -3لجدو

  پ های موجود
امتیاز پرا ندگی 

 امتیاز 5مناسب از 

تعداد 

 مساجد

مساحت محله 

 به مترمربع
 رديف نام محله

 1 حسین آباد 2112052 12 5 مر ز 

 2 امیرالمومنین)ع( 2556315 5 5 --

 3 ثامن 1220556 12 5 شمال مر زی

 5 مهرآباد 1122153 20 5 --

 5 نیزه 1365536 5 3 شمال ، شمال شر  و مر ز

 6 مهدی آباد 1236213 3 5 --

 1 ررايیه 1112002 1 5 شمال

 3 شهید آوينی 225332 5 3 جنوب شر  و جنوب غرب

 2 سجاديه 355010 2 3 جنوب و جنوب شر 

 جمع  ل: 15033536 16 36 

 میانگین: 1552210 5/3 5 



 

 

نیز عملکرد ررايت بخشی را داشته اند و ههم از نظهر تعهداد و ههم از نظهر پرا نهدگی در سهطح محهالت 

 ورعیت نسبتا مطلوبی را ارائه داده اندر 

 
 شهرداری مشهد 5محالت نه گانه منطقه  پراکنش فضایی مساجد در-3نقشه 

 

 ارتباطیمكان یابی نسبت به راه های -7-2-2

باشهد نیز مشهخص مهی 5از نظر دسترسی به راه های شريانی و ارتباطی همانگونه  ه در جدول شماره 

-ورعیت مساجد گوناگون است اما به وروح مشخص است  ه مساجد اين منطقه بسیار  م در سطح منطقه

مسهجد در ايهن منطقهه وجهود دارد  هه دارای راه  3فقهط  ردلیل اين مدعا نیز اين است  ههد ننای عمل می

مسهجد نیهز در  51باشهد و مسجد نیهز دارای راه ارتبهاطی درجهه دو مهی 22باشد و ارتباطی درجه يک می

ی بهوده باشندر به عبارتی ا ثر مساجد اين منطقه دارای  ار رد محلهمسیرهای ارتباطی محلی يا درجه سه می

 ها قالب استرها بر ديگر دسترسیاند و دسترسی محلی به آن
 به راه های ارتباطی اصلی  5منطقه وضعیت دسترسی مساجد  -4جدول

دسترسی به راه 

 3شريانی درجه 

دسترسی به راه 

 2شريانی درجه 

دسترسی به راه 

 1شريانی درجه 
 ردیف نام محله تعداد مساجد

 1 حسین آباد 12 1 3 3

 2 امیرالمومنین)ع( 5 0 1 3

 3 ثامن 12 0 3 2

 5 مهرآباد 20 1 3 11

 5 نیزه 5 0 2 3



 

 

 

 

 

 

 

 مساجد تعدادتناسب تراکم جمعیت به -7-2-3

ههر مسجد در اين منطقه به ازاء  16منطقه يازده شهرداری مشهد و وجود  163316عیت با توجه به جم

-متر مربهع مهی 320با توجه به اينکه میانگین مساحت مساجد اين منطقه نفر يک مسجد وجود داردر  2222

باشد متر مربع می 22622باشدر از سويی ديگر با توجه به اينکه مساحت  ل مساجد اين منطقه با هم حدود 

اين مقدار سرانه تقريبها دو برابهر حهد اسهتاندارد در باشدر بنابراين می 15/0سرانه  اربری مذهبی اين منطقه 

توان بیان نمود  ه سرانه  اربری فضای مذهبی در اين منطقه در حهد ايهده باشد و میطرح های تفضیلی می

 آل خود قرار داردر

 نتیجه گیری-8
سیستم بنگريم اين سیستم دارای اجزايی است  ه هر يک از اجهزای  اگر به فضای شهری به عنوان يک

ای می باشدر در فضای شههرهای اسهالمی عنصهری در درون فضهای اين سیستم دارای نقش و  ار رد ويژه

شهری وجود دارد بنام مسجد، مساجد از گذشته تا  نون ، دارای نقش های گوناگونی بوده استر و همچنین 

 نون رعف داشته است و  م و بیش نیز تاطی دوران بسته به شرايط روزگار شدت و نقش های مساجد در 

اين نقشها حفظ شده است،  نقش عبادی، نظامی، فرهنگی، آموزشی، تبلیغاتی، اجتماعی، سیاسی، و غیهره از 

نقش های عمده ای می باشد  ه مساجد داشته اند و در شهرهای اسالمی  ار رد مساجد جزء جهدا ناپهذير 

 ار رد شهرها بوده است و عملکرد مساجد در ادوار مختلف بسته به نقش مساجد و  ار رد شهرها مختلف 

شدند، ، مسجد امروزی نیز بايد همان طور  ه روزی مسجدهای جامع بخشی از شهر محسوب می می باشدر

حیات گسهترده شههر نیهز  سهم خود را عالوه بر نیايشگاه بودن، به مثابه يک اندام شهر امروزی ادا  ند و در

شر ت روشنی داشته باشد؛ زيباترين و جذاب ترين فضاهای شهری را در  نار خود جا دهد و متناسهب بها 

انهدام ههای مهدنیت شههری  اندازه هايی  ه بايد داشته باشد، جايگاه خود را به مثابه يکی از برجسته تهرين

 روشن سازدر

ساجد ايجاد شهده در طهی سهالهای گذشهته، بهرای انجهام از سوی ديگر چون غالبا مساجد، به ويژه م 

توانند به صورت جهامع پاسهخگوی نیازههای اجتمهاعی اند به ندرت میفعالیت های اجتماعی طراحی نشده

 6 مهدی آباد 3 0 0 3

 1 ررايیه 1 1 1 5

 3 شهید آوينی 5 0 1 3

 2 سجاديه 2 0 3 6

 جمع  ل: 16 3 22 51

 میانگین: 5/3 3/0 5/2 1/5



 

 

باشند، و غالبا با  مبود فضا و در هم بر همی مواجه بوده و ارتباط فضاها و فعالیت های مختلف از يک نظم 

منطقی برخوردار نیستند  ه در طراحی های جديد بايستی توجه جهدی بهه آن  و هماهنگی و سلسله مراتب

يکی از مباحث مهم در اين راستا جايگاه مساجد در مرا ز محالت شهری بوده است به طهوری  رمبذول شود

توان گفت  ه از ديرباز انسجام اند و می ه مساجد با ساير عناصر شهری در يک ارتباط تنگاتنگی قرار داشته

ای در شهرهای اسالمی بوده استر با ايهن فضايی مساجد با ديگر عناصر شهری موروع مورد توجه -مکانی

توان گفت لزوم تهیه طرحی جامع برای تعیین مکان استقرار مسهاجد ههر شههر رهرورت دارد تها وجود می

ر دو وجهه يها دو های شهری مالك عمل قرار گیردر اين طرح جامع مشتمل بهبتواند به عنوان راهنمای طرح

های جديد شهری است  ه قاعدتا بايد به عنوان توسعه محالت و گونه خواهد بودر يک گونه برای شهرها و

هها و شوند، مدنظر قهرار گیهردر گونهه ديگهر نقشههها تهیه میهايی  ه برای اين توسعهزير بنا و مکمل نقشه

موجود تهیه شوندر نکته بنیهادين آن اسهت  هه ههم ها و محالت هايی است  ه بايد برای اصالح بافتبرنامه

هها و های موقعیت مساجد بايد با مسائل شهری آشنا باشند وهم اينکه تهیه  نندگان طرحتهیه  نندگان نقشه

های شهری بايد به نقش و اهمیت و جايگاه مساجد در زندگی و شهر  مسلمانان باور داشهته باشهد، و برنامه

ها نیهز بايهد اهمیهت مورهوع را درك  هرده و در مسهیر صهحیح شهر و مجريان طرحفراتر از همه، مديران 

 های مناسب،در جهت اجرای آنها همت گمارندر حر ت نموده و با حمايت جدی از طرح

ها در شهرها از منظرهای گوناگون مورد توجه مهديران شههری، علمهای ديهن و مساجد و پرا ندگی آن

اشدر مديران شهری از جوانب مديريتی و ارائه خدمات شهری برای مناسبت بمردم مسلمان تمامی شهرها می

های خاص و پخش نمودن جمعیت در فضاهای شهری برای وارد نشدن فشار مضاعف و خارج از حد توان 

به مکان گزينی در دسترس عموم مردم قرار داشتن مسجد، عموما  یعلمای دين و در يک يا چند نقطه شهری

و در نهايت مردم نیز عالقمند هستند حهداقل در مراسهم مهذهبی در  تا ید داشتهداد مساجد و جانمايی و تع

خانه خدا حضور داشته باشند و احتماال بسیار پیش آمده است  ه به علت فقدان و يا دور بودن مسهیر و يها 

ت گرفتهه در بر اساس تحقیقات صوردر نهايت  نندر مبود فضاهای مسجد از رفتن به مسجد خودداری می

مساجد  بیش از سه برابر مسجد 16با  شهرداری مشهد 5مشخص شد  ه تعداد مساجد منطقه  در اين تحقی 

شهرداری و با توجه به اينکه در  11علی رغم بزرگتر بودن منطقه  باشدرمی مسجد 23با  شهرداری 11منطقه 

است  ی پنجبسیار پايین تر از منطقه اين منطقه تقريبا فضای خالی از بلوك های مسکونی نبوده تعداد مسجد

ر لذا بها توجهه بهه میهانگین می باشدبلوك های مسکونی خالی از  ه حدود يک چهارم از فضای  ل منطقه 

 5بزرگتر از مساجد در منطقه  11رسیم  ه مساجد منطقه به اين نتیجه می 11و  5فضای هر مسجد در منطقه 

باشد؛ شهرداری مشهد بهتر می 11به مراتب از منطقه  5رعیت منطقه از نظر پرا ندگی مساجد نیز وباشندرمی

 11عالوه بر پرا ندگی در  ل فضاهای منطقه و محالت تعداد بیشتری نیز مسجد وجود دارد امها در منطقهه 



 

 

باشد اما از پرا ندگی شهرداری مساجد دقیقا به میزان سرانه استاندارد تعريف شده در طرح های تفضیلی می

ی برخوردار نیستر طب  محاسبات انجام شده در امتیاز پرا ندگی مناسب در تمام فضاهای محالت در مناسب

 5را بدسهت آورد امها در منطقهه  5شهرداری هیچ  دام از محالت نتوانست حدا ثر امتیهاز يعنهی  11منطقه 

نهايت میانگین امتیازی  شهرداری مشهد سه محله از نه محله منطقه توانستند امتیاز  امل را  سب نمايندر در

باشدر در مورد دسترسی نیز با اينکه بهه نسهبت می 5 ،و در منطقه پنج 2 ،پرا ندگی در منطقه يازده شهرداری

 متهر  5از ورعیت مناسب تری برخوردار هستند اما از اين نظر  ه تعهداد آنهها از منطقهه  11مساجد منطقه 

ای مهردم را  هاهش داده اسهت و در تحلیهل ههای شهبکهاست و فواصل بین آنها نیز زياد اسهت دسترسهی 

 11و در منطقهه  3/1امتیهاز ممکهن   3مشخص شد  ه میانگین امتیاز دسترسی در منطقه پهنج شههرداری از 

 باشدرمی 1/0شهرداری 

 

 

 

 

 مقایسه وضعیت مساجد در شاخص های پراکندگی، دسترسی و سرانه -5جدول

سرانه  اربری 
 فضای مذهبی

از میانگین امتی
 دسترسی

میانگین امتیاز 
رد منطقه نام محله تعداد مساجد پرا ندگی

 یف

73/0
 

 آزادشهر 1 3 1.6

ه 
طق

من
11 

ری
ردا

ـه
ــ

ــ
ش

 

1 
 2 تربیت 1 1 0.3
 3 دانشجو 3 2 0.1
 5 سید رری 3 2 0.1
 5 فرهنگ 5 3 1.3
 6 شريف 3 3 0.1
 1 فارغ التحصیالن 1 2 0.3
 3 زيباشهر 1 2 0.3
 2 هاشمی نژاد 0 0 0
  میانگین 55/2 2 1/0

14/0
 

 حسین آباد 12 5 1.5

ه 
طق

من
5 

ری
ردا

ـه
ــ

ــ
ش

 

10 
 11 امیرالمومنین)ع( 5 5 1.3
 12 ثامن 12 5 1.3
 13 مهرآباد 20 5 1.5
 15 نیزه 5 3 1.5
 15 مهدی آباد 3 5 1
 16 ررايیه 1 5 1.5
 11 شهید آوينی 5 3 1.3
 13 سجاديه 2 3 1.3
  میانگین 5/3 5 1.3



 

 

 

 :منابع و مآخذ-8-1

(، نقش آموزشی مسجد در عصر پیهامبر )ص(،  تهاب  هار رد مسهاجد، 1335احمدی حکمتی، حسن ) ر1

 تهران، نشر رسانشر

(، ارزيابی عملکرد مسجد در قرون نخسهتین اسهالمی، مجموعهه 1331امینی، رقیه و منتظرالقائم، اصغر ) ر2

 نخستین همايش آرمان شهر اسالمی، اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهانرمقاالت 

 22ماهنامه  وثر، شماره « مقاله، در سايه سار مساجد» (، 1311بابانیا، محمد باقر، ) ر3

(، مقاالتی در بهاب مفهاهیم معمهاری و طراحهی شههری، ، نشهرثمین: 1336پا زاد، جهانشاه، )چاپ اول  ر5

 تهران 

 تهران: امیر بیر ،، سلطان زاده، حسین«معماری مساجد جهان»، (1313) ل،پروچاز ا، امجد بهوي ر5

مکهانی مسهجد در ايهران: آموختهه  -آشنايی با ويژگیهای فضايی» ،(1335) تواليی، نوين، ،پروند، شادان ر6

 «های از نمونه های ماندگار

ای شههرهای (، نقش و جايگاه مسجد در برنامه ريزی و طراحهی محلهه هه1313پورجعفر، محمد ررا ) ر1

اسالمی، جلد دوم، تهران، مجموعه مقاالت همايش معمهاری مسهجد: گذشهته، حهال، آينهده، انتشهارات 

 دانشگاه هنرر

(، معماری شهری در مکتب اصفهان دستور زبهان و واژگهان، جلهد 1313حبیبی، محسن و اهری، زهرا ) ر3

 انتشارات دانشگاه هنرر دوم، تهران، مجموعه مقاالت همايش معماری مسجد: گذشته، حال، آينده،

، وزارت فرهنهگ و ارشهاد «تجديهد حیهات مسهاجد ايهران»(، 1333حشمتی، محمدررا، پروانه، علی،)  ر2

 اسالمی: تهران

(، نقش متقابل مسجد و شهر از ديدگاه شهرسازی)مطالعه موردی بافت 1313حقیقت نائینی، غالم ررا ) ر10

مهايش معمهاری مسهجد: گذشهته، حهال، آينهده،  هن شهر نائین(، جلد دوم، تهران، مجموعه مقهاالت ه

 انتشارات دانشگاه هنرر

اسالمی: اصول شهرسهازی و سهاختمانی، ترجمهه محمهد  –(، شهرهای عربی 1331حکیم، بسیم سلیم ) ر11

 حسین ملک احمدی و عارف اقوامی مقدم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیر

سین حاتمی نژاد و عهزت اهلل مهافی، مشههد، نشهر (ر شهرهای ايران، ترجمه ح1316خیرآبادی، مسعود ) ر12

 نیکار

 تهران :، انتشارات آگاه شهرهای بزرگ عربی اسالمی ، سلطان زاده، حسین، (،1310) ،آندره، مونير ر13

( جزوه درسی مقطع  ارشناسی ارشهد مهديريت شههری ، دانشهگاه فردوسهی 1331رهنما، محمدرحیم،) ر15

 مشهد

 ريزی  اربری اراری شهری،دانشگاه يزد (، برنامه1331زياری،  رامت اهلل، ) ر15



 

 

 ( ، شهرداری مشهد ، معاونت توسعه و پژوهش1321سالنامه آماری شهر مشهد ) ر16

 ايران، تهران،انتشارات آگاه، چ اولرگیری شهرومرا ز مذهبی در(، روند شکل1362سلطان زاده، حسین ) ر11

 ر ايران، تهران، امیر  بیر، چ دومر(، مقدمه ای بر تاريخ شهر و شهر نشینی د1361سلطان زاده، حسین ) ر13

شاهنوشی ، ناصر و همکاران ، طرح پژوهشی با عنوان: تعیین سطح توسعه يافتگی نواحی شههر مشههد،  ر12

 ( ، مر ز پژوهش های شورای اسالمی شهر مشهد1336)

ران (، مقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايه1335شیعه، اسماعیل، ) ر20

 : تهران

(، بررسی تاريخی از ساختار 1331ررابی، اصغر و غالمی بیمرغ، يونس و حاج بنده افوسی، مسعود ) ر21

 البدی شهرهای اسالمی با تا ید بر ايران، مجموعه مقاالت نخستین همايش آرمان شهر اسالمی، 

 اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان، چ اول

 هری، تهران، نشر نی، چاپ سومر(، انسان شناسی ش1335فکوهی، ناصر ) ر22

(، تاريخ شهرساری جهان اسالم، ترجمه سعید تیز قلم زنوزی، تهران، انتشارات 1335 ونئو، پائولو ) ر23

 وزارت مسکن و شهرسازیر

 (، نظری اجمالی به شهر نشینی و شهرسازی در ايران،تهران، ارشاد اسالمیر 1365 یانی، محمد يوسف ) ر25

 «طرح پژوهشی تحلیل توزيع فضايی مساجد در شهر مشهد»(، 1312مافی، عزت اهلل، ) ر25

 (، تهران، دانشگاه علم و صنعت ايران، چاپ پنجمر1333مشهديزاده دهاقانی، ناصر ) ر26

(، ماهیت  ار ردی و  البدی مسجد و مشکالت موجهود، 1335معاونت امور اجتماعی شهرداری تهران ) ر21

  تاب  ار رد مساجد، تهران، نشر رسانشر

 ، انتشارات امیر بیر: تهران«فرهنگ فارسی 11ج »(، 1316د، )معین، محم ر23

 (، جغرافیای شهری ايران، انتشارات دانشگاه پیام نورر1315نظريان، اصغر ) ر22

 


