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چکیده

 مســجد بارزترین و نمادی ترین بنای شــهر به شمار می رفته اســت.  اهمیت مسجد در برخی دوران ها 

کــه مدنیت شــهر در قلمــرو حکومت اســالمی درگــرو وجود مســجد جامع در آن شــهر  تــا بــدان جاســت 

کز محالت همواره مســاجد محله بــوده اند.  با این حال، طی  بــوده اســت. به عالوه، عنصر محوری مرا

ســده اخیر، اتصال و پیوند مســجد با شــهر در مســیر تکاملی شهرسازی آن از دســت رفته و مکان گزینی 

درخور مقام و جایگاهش را در جامعه امروز ایران نیافته است. در این مقاله، بامروری بر اصول طراحی 

مســجدالنبی و تحــوالت مســجد پــس از آن در دوران هــای مختلف، نقش مســجد مکتــب اصفهان در 

حیات شهری مورد بررسی قرارگفته و با مصاحبه با صاحب نظران اسالمی به معیارهای مکانی مسجد 

پرداختــه شــده اســت. این پژوهش ســعی خــود را مصــروف در تدویــن معیارها و شــاخص های مکانی 

کاربری زمین، نیز شــاخص های طراحی شــهری و مالحظات  کارآیی در برنامه ریزی  مســجد به منظور 

کالبــدی و ســاخت بنــای مســجد دارد. در ادامــه، اصول سلســه مراتــب، مرکزیت،  اجرایــی در طراحــی 

قلمرو، دسترســی، تجمع، قبله به عنوان معیارهای برنامه ریزی شــهری و اصول وحدت، تمرکز، تفوق 

و سادگی را در قالب شاخص های طراحی شهری و اصل نخستین بنا را در چارچوب مالحظات اجرایی 

پیشنهاد می دهد.

کلیدی واژه های 
مسجد، شهر، مکانگزینی، معیارهای مکانی.

.E- mail: fnoorian@ut.ac.ir ،88997867:نویسنده مسئول: تلفن: 66414841، نمابر*
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مقدمه

کاربری زمین از نظام خاصی تبعیت می کنند؟ آیا  آیا مســاجد در 
کرد؟  گزینی و طراحی مسجد می توان تصور  معیارهایی برای مکان 
آیــا می تــوان از معــارف قرآنــی رهیافت هایی بدســت آورد تــا مبنایی 
گزینی مســجد در شــهر  برای تدوین ضوابط شهرســازی برای مکان 
که در متون شهرسازی ایران  باشــد؟ این ها از نمونه ســواالتی است 
گسســت فرهنگــی و هویتی تحمیل شــده به  پدیدارشــده امــا دراثــر 
جامعه ایران در ســده اخیر، رابطه نظام مندی بین مســجد و رشــد 
کاربری زمین شــهری یکی  در مســیر تکاملی آن برقرار نشــده اســت. 
کــه در حقیقت شــالوده  از مفاهیــم پایــه و اصلــی شهرســازی اســت 
کاربــری زمیــن شــهری بــه  شــکل گیری ایــن علــم را بنیــان می نهــد. 
معنــای ســاماندهی مکانــی و فضایــی فعالیت هــا و عملکردهــای 
اســت.  شــهری  جامعــه  نیازهــای  و  خواســت ها  براســاس  شــهری 
کاربــری زمیــن در عمــل، هســته ی اصلی برنامــه ریزی  برنامه ریــزی 
شــهری را تشــکیل می دهد و انواع اســتفاده از زمیــن را طبقه بندی 
و مکانیابــی می کند. شــاخص های مکانیابــی فعالیت های مختلف 
گون در  گونا کاربری هــای  و ســنجه های اختصــاص بهینــه زمین بــه 
کاربری زمین هستند.  کاربری زمین، معیارهای مکانی  برنامه ریزی 
که بــا آن مکان  کاربری زمین، اســتانداردی اســت  معیــار مکانــی در 
کاربــری در شــهر مــورد ســنجش قــرار می گیــرد. اســاس  بهینــه یــک 
کاربری زمین شــهری، مشــخصات محلی  تعییــن معیارهای مکانی 
کنان شــهر و موسســات و نهادهای مستقر در شهر  و احتیاجات ســا
کاربری است. اساس تعیین  و همچنین اســتانداردهای فضایی هر 
کنان و موسسات شهر خود آنها هستند و استاندارهای  نیازهای سا
فضایی برای هر فعالیت نیز بر مبنای میزان فضا یا سطح زمین مورد 

نیاز آن فعالیت و عملکرد آن معین می گردد.  
از ســوی دیگــر، بــا توجــه به آنکه اساســًا شهرســازی بــه معنای 
کادمیــک و تئوریــك آن علمــی اســت حاصــل رنســانس علمــی،  آ
فرهنگــی ادبــی و هنــری اروپاســت و بــا توجــه بــه اینکــه مســجد و 
عملکــرد، ارتباط  و وابســتگی دوســویه ی آن با ســایر فعالیت های 
انســان همچنیــن وابســتگی فعالیت هــای شــهری بــه مســجد، در 
که مهد  گســتره تســلط دول اســالمی بــوده و بخش زیــادی از اروپــا 
ایــن رنســانس می باشــد با ایــن عنصر شــهری به لحــاظ وجودی و 
که شــرایط و معیارهای  ماهیتــی بیگانه اســت، پس طبیعی اســت 

مکانــی ایــن عنصر شــهری از نگاه نظریــه پردازان شهرســازی غرب 
که در هیچ یک از آثار برنامه ریزی  دور بماند. چنانچه شــاهد آنیم 
گی هــا، اســتانداردها و معیارهــای  کــه بــه بیــان ویژ شــهری غربــی 
مکانی عملکردهای شــهری اهتمام ورزیده اند، هیچ نام و نشــانی 
از مســجد نیســت چه رســد به آنکه در مورد ضوابــط مدون مکانی 
که با توجه به مطالعات  آن بحثــی بــه میان آید و این در حالیســت 
گی های آن  انجام شــده و ارزیابی داده های موجود، مســاجد و ویژ
بــه لحاظ اصول شهرســازی در شهرســازی نوین ایــران ، هم از نظر 
تعداد و هم از نظر شــکل توزیع، در شــرایط مناســبی نمی باشــند. 
کالبــدی و مفاهیمــی همچــون محلــه و واحــد  گــی تقســیمات  ویژ
کــرده و در عمل  همســایگی یــا مرز محله تنها شــکلی ظاهری پیدا 
قابل تعریف نیســت. مرکز محله و مســجد به عنوان عنصر شاخص 
محله ای رنگ باخته و ظاهرًا تنها قرارگیری مساجد در تقاطع های 
گی هــای اساســی در انتخــاب  اصلــی و پررفــت و آمــد، از جملــه ویژ
گرفته شــده اســت)حقیقت نائنی،  مکان اســتقرار مســاجد در نظر 
کــه برخی از صاحب  138۰، 264(. ایــن رونــد  تــا آنجا پیش می رود 
نظــران معتقدند اندازه و محل اســتقرار مســاجد مفهوم خود را در 
ارتباط با دسترســی و رعایت مقیاس در سلســله مراتب تقسیمات 
کــرده و مســاجد در موقعیت هــای مختلف و در  گم  کامــاًل  کالبــدی 
گون عمدتًا در یک شکل و عملکرد ثابت  گونا مقابل مخاطب های 
ســاخته شــده و بــه همیــن دلیــل پاســخگوی بســیاری از نیازهای 
کنین  کمتر مورد استقبال سا کنان محالت نیستند و در نهایت  سا
قــرار می گیرنــد. اغلب مســاجد امروزی با نیازهــا و الگوهای رفتاری 
متنوع و متعارف جامعه در ابعاد فردی و اجتماعی مواجه هستند 
کــه حاصــل آن  کــه بــرای رفــع آنهــا طراحــی و ســاخته نشــده انــد، 
تضعیــف حــس آشــنایی و تعلــق به مــکان در محدوده هــای تحت 

پوشش آنهاست )حقیقت نائنی، 138۰، 265(.
و  اصــول  تدویــن  و  پژوهــش  ضــرورت  مالحظــات  ایــن  بــا 
کــه نــه تنهــا نقشــی  معیارهــای مشــخص و مــدون بــرای مســجد 
کانونــی و محــوری در مجموعــه فعالیت هــای شــهری دارد بلکــه 
برفعالیت های شــهری دیگر نیز به طور مســتقیم ویا غیرمســتقیم 
که حتی جهات توســعه شــهر را نیز معلوم  تاثیرگــذار اســت تــا آنجا 

می کند، بوضوح قابل درک اســت.

روش شناسی

چنانچه در مقدمه ذکر شد، هدف این پژوهش ارائه معیارهایی 
کیدبر رهیافت هایی از معارف  گزینی مســجد است با تا برای مکان 
کم در سه حوزه  قرآنی است؛ ازاین روی در این پژوهش باید دست 
به جمع آوری اطالعات مبادرت شــود، نخســت متون شهرســازی 
بــرای تعریف دقیــق از معیارهای مکانی و خصوصیات و جایگاه آن 

در شهرســازی، دوم بررســی رونــد تحوالت مســجد از لحــاظ فرم و 
عملکرد از بنا شــدن اولین مســجد در مدینه تا امروز و سوم بررسی 
کریم و تفاسیر آن به هدف دست یافتن به رهیافت هایی تا از  قرآن 
کم اصولی  تبیین آن در حیطه شهرسازی بتوان معیارها و یا دست 
گزینی و طراحی مســجد.  به منظور تدوین معیارهایی برای مکان 
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کتابخانــه ای در منابع شهرســازی به  دربخــش نخســت بررســی از 
عنوان روش مناســب اســتفاده شــده است، در قســمت بعدی نیز 
کتابخانه  کارکردی مســجد بررســی  بــرای تحلیــل تحوالت فرمــی و 
کید بــر تحوالت  ای مــورد اســتفاده بــوده اســت. درایــن قســمت تا
کــه  مســجدالنبی و نیــز مســجد مکتــب اصفهــان بــوده اســت؛ چرا
کرم با نظر  تحــوالت مســجدالنبی بویــژه در درزمان حیات پیامبــر ا
که این خود یکی از منابع اســالمی  و یا تائید آن جناب بوده اســت 
نیــز به شــمار مــی رود، همچنیــن برمکتب اصفهــان نیــز از آن روی 
کــه در تاریــخ ایــران بــه عنــوان اوج معمــاری و  کیــد شــده اســت  تا
شهرســازی ملهم از اندیشه اسالمی شناخته می شود. بخش سوم 
که برای  را می تــوان دشــوارترین بخش ایــن پژوهش نام نهــاد، چرا
کریم و تفاســیر نخســت می باید رویکردی مسبوق به  بررســی قرآن 
تائید از سوی قرآن شناسان انتخاب می شد، سپس نتایج بدست 
آمــده در چارچوب بکارگیری همان روش نیــز باید مورد تائید قرآن 
که  شناســان قرارگیــرد تــا قابــل اســتفاده باشــد؛ همچنیــن از آنجــا 
موضــوع ایــن پژوهش به صورت مطوی و ضمنــی در معارف قرآنی 
مطالبــی ذکر شــده اســت، نیز مقدمــات فــراوان بهــره برداری های 
کوتاه مدت ایــن پژوهش و نیز  کریم با بررســی  ایــن چنیــن از قــرآن 
معلومــات پژوهشــگران ممکن نبــوده، از ایــن روی روش مصاحبه 
کتابخانــه ای مورد  مســتقیم بــا قرآن شناســان نیز عالوه بر بررســی 
کــه نتایج حاصل از  اســتقاده قرارگرفته اســت. نکته قابل توجه آن 
ایــن بخــش به صورت خام قابل اســتفاده در شهرســازی نیســت و 
نیازمند تحلیلی است تا مطالب مطروح به متون شهرسازی مبدل 
کم در متون  گر بی سابقه نباشد دست  که ا گردد و این امری است 
کم سابقه بوده است، به همین جهت نیز تالش زیادی  شهرسازی 
کــه در این قســمت از  را مصــروف خــود ســاخته اســت. حاصــل آن 
کریم1 برای جمع آوری مطالب از قرآن  روش تدبر موضوعی در قرآن 
کریم و همچنین مصاحبه با قرآن شناسان و تحلیل و ترجمه آن به 

متون شهرسازی استفاده شده است.     

کاربــری زمیــن  نقــش عملکــردی مســجد در 
شهرهای اسالمی

کانــون تجلــی هویــت معنــوی مســلمانان و مرجــع و  مســجد 
کنون مهم ترین عنصر شــهری  پنــاه و تکیــه آنان، از صدر اســالم تــا 
و معمــاری و مرکز تبلور عالی ترین اشــکال خالقیت، ذوق و ســلیقه 
معماران مسلمان بوده است.)حبیبی و اهری، 1377( چنانچه بر 
که اســالم به شهر افزوده  کاوشــهای تاریخی اولین عنصری  اســاس 
بــود یعنــی مســجدجامع بــه صــورت مهم تریــن رکن مذهبی شــهر 
درآمــد. مســجدجامع معمــواًل در ارتبــاط قوی با ســایر عناصر مرکز 

شهر قرارداشته است )توسلی،1381، 11(.
چنانچــه بــا بررســی تاریخ معمــاری دوران پس از ظهور اســالم، 
مشاهده می شود که در هر دوره تاریخی، مساجد ضمن بهره مندی 
کامل هنرهای دوران خود، از آثار معماری شاخص  از رشد و تعالی 
که همواره از مســاجد به  گونــه ای  هــر زمــان به شــمار می رونــد، به 

عنوان جایگاه هنر دوران اسالمی یاد می شود )بمانیان،138۰(.

که  اهمیت و نقش مســجد جامع در ســاختار شهرها چنان بود 
در توســعه و رشد شــهری موجب تغییر هسته مرکزی شهر می شد. 
مســجدجامع جدیــد و ملحقــات آن: بــازار و ارگ، هســته توســعه 
کالبدی  بعــدی را تشــکیل می داد.)اعتضــادی، 1377، 2۰( عناصر 
شــاخص در شــهر اســالمی خصوصــًا مســجد بــه علت داشــتن بعد 
عقالنی و معنوی، به شــهروندان هویت و اعتباری ویژه می بخشــد 
ی اهلُل َعَلْیِه َو آِله( در اولین 

َ
که رســول خدا )َصّل گواه آنســت  و تاریخ 

کالبدی یثرب و  اقــدام عملــی و نمادین در تغییر بافــت اجتماعی- 
گذاری مدینۀ النبی، "مسجد" بنا فرمود)بومندصالح، 138۰(. پایه 

که مشــکالت  این نقش در شــهرهای اســالمی تا بدان جاســت 
امــت در این مکان حل و فصل می شــود. چنانچه مســجد جامع، 
عالوه بر نقش مذهبی خود، نقش اجتماعی و سیاسی بسیار قوی 
کــه مســوولیت ها و  نیــز دارا بــوده اســت. در همیــن مســجد اســت 
گذاشــته می شــود و از  بحران هــای دولــت اســالمی با امت در میان 
کارگزاران  که حکم خلع یا انتصــاب  فــراز منبر همین مســجد اســت 
دولت اسالمی خوانده می شود و امت نیز رضایت و نارضایتی خود 
از حکومت مســتقر در شــهر ومنطقه را با شــرکت یا عدم شــرکت در 

مراسم نماز جمعه اعالم می داشتند)حبیبی، 1382، 42(.
 عالوه بر این، نقش فرهنگی مســجد در نظام شهری شهرهای 
اســالمی درخور توجه اســت. با توجه به نقش فرهنگی-اجتماعی 
که بیشتر  مســاجد )بخصوص مســاجد بازار( معمواًل فعالیت هایی 
دارای جنبــه اجتماعــی هســتند، در اطراف ورودی مســاجد دیده 
گرچه در بیشــتر مــوارد برای این  که ا می شــوند، ماننــد قهــوه خانه 
کنار ورودی، فضــای خاصی در زمان طراحی در نظر  فعالیت هــا در 
گرفتــه نمی شــد، ولــی ایــن فضاها بــه دلیل نیــاز به چنیــن فعالیت 
گرفت و در بعضی موارد این فضاها نشــانه شــاخصی  هایــی شــکل 
از محل قرارگیری مســاجد به شمار می رفت. این فضاها همچنین 
کوتاه با اطرافیان، پس  گفتگویی هرچند  محلی برای اســتراحت و 
که تا امروز نیز توانســته اســت این  از بــه جــا آوردن فریضــه نماز بود 
کند )بلیالن اصل و فرمانی سنسری، 138۰(. نقش را به خوبی ایفا 
همچنین از نقش آموزشــی مسجد در شــهرهای اسالمی نیز در 
که بنا بر منابع  تاریخ مدارکی موجود است، چنانچه تا قرن چهارم 
گرفتند،  تاریخی موجود اولین مدارس دینی در جهان اسالم شکل 
مســاجد عالوه بر مرکزیت عبادی، محلی بــرای آموزش علوم دینی 
نیز محسوب می شد. بعد از این تاریخ نیز مساجد همچنان محل 
کنــار برگــزاری مراســم مختلــف  آمــوزش بــوده و در برخــی از آنهــا در 
گاه حجــره هایــی محــدود بــرای آمــوزش علــوم دینی  عبــادی و... 
احــداث می شــد و از قرن پنجــم مدارس به عنــوان نهادهای دینی 
به یکی از ارکان اصلی شــهرهای اســالمی تبدیل شدند در حالی که 
ارتبــاط بیــن ایــن دو مرکز عبــادی و علمی-مســجد و مدرســه- در 
که هــم از نظر  طــول تاریــخ اســالم بــه صــور مختلف وجــود داشــته 
عرفانــی و حتــی هــم علمــی و معمــاری قابــل تامــل اســت. معمواًل 
بســیاری از مــدارس در نزدیکی مســاجد بخصوص مســاجد جامع 

احداث می شدند )گلیجانی مقدم، 1378(.
گستره  عملکرد مسجد، تنها محدود به مساجد جامع نبوده و 
خود را تا محالت نیز می گستراند. درمسیر تکون شهرهای اسالمی 
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کز شهر و حتی  پس از ظهور اسالم، همواره یکی از عناصر چندگانه مرا
که معمواًل عنصر مســلط بر ســایر  کز محالت، مســاجد بوده اند  مرا
کز شــهری بوده اند)توســلی، 1381، 1۰(. چنانچه عناصر  عناصــر مرا
تشــکیل دهنــده مرکــز تاریخی شــهر یــزد عبــارت از: مســجدجامع، 
بــازار و چهارســوق شــاهی قدیــم، حمــام و مدرســه علمیــه بــوده 
کز  است.)توســلی، 1381، 42( و یا عناصر اصلی تشکیل دهنده مرا
محالت شــهر قدیم نائین شــامل: حسنیه، مســجدمحل، آب انبار 
و بازارچــه و... بــوده است)توســلی، 1381، 48(. تاثیــر مســجد بــر 
کــه بنابر پژوهش هــای صورت  شــهرهای اســالمی تا بدان جاســت 
گرفته عناصر عمده شــهر قدیم زواره را مســجدجامع، میدان بزرگ 
کــه در ایــن میــان، مجموعــه  کوچــک و بــازار زواره نــام برده انــد،  و 
کوچک،  پیوســته و فعال مسجد جامع، میدان و حسینیه بزرگ و 
گذرهــای اصلی بــا یکدیگر مرتبط  کــه از طریق  بــازار و ســایر عناصــر 
بــوده و انتظام فضایی زواره شــکل می دادند)توســلی، 1381، 5۰(. 
چنانچــه در مــورد طبــس نیز از مســجدجامع و مدرســه بــه عنوان 
عناصــر اصلــی شــهر یاد شــده است)توســلی، 1381، 52(. ســمنان 
نیــز از ایــن قاعده مســتثنا نیســت، چنانچه ســاخت اصلی شــهر را 
هشــت عنصــر اصلی، مســجدجامع، بــازار، تکیه حمــام، امامزاده، 
مســجد ســلطانی، تکیه ناســار و میــدان تیرانداز تشــکیل می داده 
کز محــالت نیز در  انــد، چنانچه مســجد بــه عنوان عنصــر اصلی مرا
ایــن شــهر ایفای نقش می کــرده است)توســلی، 1381، 54-55(. و 
کاشــان، شــیراز،  به همین صورت اســت در شــهرهای دیگر مانند: 

تهران و...)توسلی، 1381، 63-56(.
کشــف  چنیــن  گردیــد،  ذکــر  بخــش  ایــن  در  کــه  آنچــه  طبــق 
که در طول تاریخ شهرنشــینی پس از اســالم، مســجد به  می شــود 
کانون تعامالت و تحــوالت در تمام  عنــوان فعال تریــن و مهم تریــن 
عرصه هــای اجتماعی-فرهنگــی و سیاســی- اقتصــادی حضور بی 
کانون مدنیت شــهرهای اســالمی را تشــکیل داده  رقیب داشــته و 

است.

مروری بر تاریخچه مسجد

1. پیدایش-مسجدالنبی
 مســجد النبی دومین مســجد بعد از مســجد قبا و اولین پایگاه 
گیری به  کــه در زمــان آغاز شــکل  علــم و آمــوزش در اســالم اســت . 
عنوان عمده ترین مرکز فعالیت های مذهبی، اجتماعی و سیاســی 
کانون بحث و تدریس  کرده اســت. این مســجد اولین  ایفای نقش 
ی اهلُل َعَلْیِه َو آِله ( و اصحاب دانشــمند ایشــان در 

َ
بوده و پیامبر)َصّل

گردشان  که  کنار آن  به وعظ و نقل آیات قرآن برای مردمی  گوشه و 
حلقــه می زدنــد می پرداختند. این رســم در دوران جانشــینان آن 
حضــرت همچنــان معمــول بــوده اســت و دانشــمندان و علمــا در 
مسجدالنبی و مسجدالحرام و سایر مساجد به تدریس علوم دینی 
و ایــراد خطبــه و موعظه ی مــردم می پرداختند. این ســنت بحث 
گســترش  و درس همچنــان در جامعــه اســالمی توســعه یافتــه و با 
 , گســترده می شــود  قلمــرو وســیع،  ایــن  در  اســالمی  ســرزمین ها 
اَلم( مسجد پس از یک سده  چنانکه در عصر امام صادق)َعَلْیِه الّسَ

که قریــب به 4۰۰۰  از تکــون خــود به دانشــگاه بزرگــی بدل می گــردد 
دانشــجو در آن آمــوزش می یابنــد و طیف وســیعی از علوم مختلف 
که تا آن زمان بی ســابقه بوده اســت )حاج  در آن تدریس می شــود 

سیدجوادی،1378(.
ی 

َ
که به دست مبارک پیامبر)َصّل مسجد پیامبر اولین بنایی بود 

اهلُل َعَلْیِه َو آِله ( ســاخته شــد. مســتطیلی رو قبله  و  محوطه ای باز؛ 
گشــت.  که به اصحاب صفه مشــهور  صفه ای برای اصحاب پیامبر 
ایــن الگویــی بود برای تمام مســاجد جهان اســالم. ثابت و اســتوار 
ی اهلُل َعَلْیِه َو آِله ( اســوه ی حســنه بود 

َ
شــد چون ســنت پیامبر)َصّل

کــه از جهــان بینی  وهســت. حیــاط مرکــزی معنــا و مفهومــی دارد 
گرایی و خود شناســی  گرفته اســت. توجه به درون و درون  نشــات 
و خودســازی برای عروج و دیگر ســازی. حیــاط مرکزی از محدوده 
ح  اقلیمــی عبــور می کنــد و یــک نــوع ارزش  و جهــان بینــی  را مطــر

می کند)ذوالفقارزاده، 1378(.
مســاجد دوران اســالمی نیــز تقلیدی از شــکل مســجدالنبی در 
مدینــه هســتند )شــکاری، 138۰( چنانچــه نخســتین مســاجد بــا 
گل  نقشــه ی ســاده و مصالح بومی چون تنه، شاخه و برگ نخل و 
گردید. ســپس برای امنیــت و حفظ  در شــبه جزیــره عربســتان بنــا 
گــرم دیوارهــای  حراســت مســلمانان از حملــه دشــمنان و آفتــاب 
گردید و پیش خوانی ســتون دار با محلی برای اذان  برونــی تقویت 

به آن اضافه شد )پورجعفر، 138۰(. 
ــی اهلُل َعَلْیِه َو آِله ( بــا توجه به فوریت 

َ
در آغــاز اســالم ؛ پیامبر)َصّل

گیری های شــهر  کردند و لزومــًا تمامی تصمیم  الزم مســجدی برپــا 
5۰۰۰ نفری مدینه النبی در همین مســجد رقم می خورد. مســاجد  
کارکردهــای اولیه را  بعــدی با  ایجاد ســازمانهای شــهری بعضــی از 
کارکردهای دیگری به آنها افزوده شد  ازدســت دادند و به جای آن 
گیری مسجد در آغاز  گردید)عرفان، 1378(. منشــا شــکل  و تقویت 
ــی اهلُل َعَلْیِه َو آِله ( بــود . از خانه 

َ
تنهــا یــک بنــا و آن خانه پیامبر)َصّل

که تقریبًا شــکل قطعه  ــی اهلُل َعَلْیــِه َو آِلــه ( در مدینه بود 
َ
پیامبر)َصّل

اولیــه مســاجد به وجــود آمدند . ایــن خانه تقریبًا بــه صورت چهار 
گوش و در ابعاد 53 در 56 متر بود. بنا از دو فضای اصلی تشــکیل 
که قســمت مهم آن بود و حدود 8۰ درصد  می شــد : اول فضای باز 
ســطح اصلی را را در برمی گرفت. از همین جا در طراحی مســاجد و 
گرفته  که تا بحال ادامه یافته در نظر  ســادگی و ســعت یک فضا باز 
شد . دوم سایبان ها در قسمت جنوبی و جنوب شرقی . کم کم این 
که در آن تقریبًا تمامی فعالیت های  مســجد به مکانی تبدیل شــد 
رســمی صدر اســالم انجام می گرفت .مســجد مدینه بعد از تخریب 
ــی اهلُل َعَلْیِه َو آِله ( و در همان مکان ســاخته شــد. 

َ
خانــه پیامبر)َصّل

کلــی آن با تکیه بر دو قســمت ســر پوشــیده و حیاط غیر ســر  ح  طــر
ی اهلُل َعَلْیِه َو آِله (  بود. 

َ
کلی خانه پیامبر)َصّل پوشیده، تقریبا شکل 

کــردن دوقســمت دیگر  در ایــن زمــان اولیــن اضافــات سرپوشــیده 
که  گوشــه مســجد بنا شــد  ج در  جانبــی بــود . بعد از این زمان 4 بر
که در مســاجد  ج ها بود  متاثــر از بناهــای عصــر خود بود. همیــن بر
بعــدی به شــکلهای متنــوع مناره در آمــد و حجــم نمادین و حتی 

زیبا شناختی معماری اسالمی شد )کیانی، 138۰(.  
که ذکر شــد و در ادامه نیز اشــاره می شود، جایگاه و نقش  از آنچه 
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مســجد را در صــدر اســالم در تکــون اولین مســجد تاریخ به روشــنی 
کالبدی  گســترش  که با  دریافت. مســجد نخســتین عنصری اســت 
شهر و افزایش جمعیت آن گسترش می یابد. به عبارت دیگر مسجد 
از جمله اولین نیازهای شهروندان مدینه به شمار می رفته است. به 
گســترش شهر و فزونی یافتن جمعیت آن، از جمله  همین ســبب  با 
ی اهلُل َعَلْیِه َو آِله (  به 

َ
کرم)َصّل نخستین خواست های مردم از پیامبر ا

کیفی مســجد اســت، همان  کمی و  گســترش  کم جامعه،  عنوان حا
که در روایت زیر به آن اشاره شده است.  طور 

بــا توجه به آنچه ذکر شــد، در یک جمع بنــدی اجمالی می توان 
کم بر معماری مسجدالنبی را برشمرد:   اصول حا

1- جهت قبله به عنوان اصلی ترین محور در ساختمان مسجد
2- توجه به اقلیم و شرایط محیط مناسب 

3- خودبســندگی )تامیــن مصالح بومــی و همخوانی بــا بناهای 
اطراف( 

4- درونگرایی )عدم اشراف به بیرون و یا برعکس(
5- پرهیز از بیهودگی

6- نیارش )استحکام و توجه به استقامت بنا( 
7- رعایت سلسله مراتب )ورودی، صحن، شبستان(

8-  مردم واری )اندازه ها در مقیاس انسانی(
9- بهره گیری از تکنولوژی زمان و مکان  

1۰- بهره گیری از فرهنگ و هنر زمان و مکان)مصطفوی، 1383(. 

۲. تحول و تثبیت- مسجد پس از مسجدالنبی 
در ایــن بخــش تــالش برآن ســت تــا نقش مســجد را در ســاختار 
گردد. از احداث یا تغییر شــکل شــهرها تا  شــهرهای اســالمی بیان 
کلی و یگانه شهرهای  کیفیت الگوی  کشف  رشد و توسعه آنها، نیز 

که بر مبنای نقش محوری مسجد پدید می آید. مسلمان نشین 
نخســتین دولت اســالمی در شهر متولد می شــود و با عنایت به 
آنکــه تشــکیل ایــن دولــت برای نخســتین بــار در "مســجد" حادث 
مســجد  النبی-اولیــن  مســجد   )42  ،1382 می شــود،)حبیبی، 
نبــوت و  کــه جایــگاه  مســلمین- مسجدیســت در وســط مدینــه 
خالفت بود، دین و دنیای مسلمین و همه مسایل و وقایع مربوط 
که بــه بیان دیگر،  بــه مســلمانان در ایــن مرکز حل و فصل می شــد 
مدنیت مدینه برآن اســتوار بود)اعتضادی، 1377، 12(. به همین 
که در آن نماز جماعت و جمعه  جهت وجود مسجد جامع)مکانی 
کننــده وظایــف و آرمان هــای دولــت اســالمی برپا  بــه عنــوان بیــان 
می شــود( به یکی از مشــخصات اصلی شهر ســکونت گاهی به مقام 
که به هنگام  که دارای جامع باشد. نخستین مکانی  شهر می رسد 
کلیســایی  فتح یک شــهر ســاخته می شــود و یا معبد، آتشــگاه و یا 
بــدان منظــور تغییر شــکل می یابد، مســجد جامع اســت)حبیبی، 

.)42 ،1382
مســجد جامــع، عــالوه بر نقش مذهبــی خود، نقــوش اجتماعی 
کــه  و سیاســی بســیار قــوی نیــز داراســت. در همیــن مســجد اســت 
گذاشته  مســوولیت ها و بحران های دولت اســالمی با امت در میان 
که حکم خلع یا انتصاب  می شــود و از فراز منبر همین مسجد است 
کارگزاران دولت اسالمی خوانده می شود و امت نیز رضایی و نارضایی 

خود از حکومت مستقر در شهر ومنطقه را با شرکت یا عدم شرکت در 
مراسم نماز جمعه اعالم می داشتند)حبیبی، 1382، 42(.

دگرگونی و تغییر شــکل مسجد جامع رابطه ای بسیار نزدیک با 
دگرگونی مفهوم دولت اســالمی، منطقه ای شــدن و محلی شــدن 
آن دارد. ایــن تغییــر و تبــدل را می تــوان در چهــار دوره مشــخص از 

دگرگونی مسجد جامع دریافت:
دوره اول: این دوره،گستره ای بس کوتاه را در صدر اسالم شامل 
می شــود. در ایــن دوره مســجد صورتــی ســاده و بــی پیرایــه دارد. 
الگــوی آن مســجدالنبی اســت. بــا ســاده ترین مصالــح- بخصوص 
مصالــح موجــود در محــل- و بــا معماریــی بســیار نزدیک بــه بافت 
پیرامون خود )حبیبی، 1382، 42-46(. چنانچه در صدر اســالم، 
مســاجد ترکیب ساده ای داشتند. بنای مساجد اولیه بسیار ساده 
که  و بی پیرایــه بــود. مســجد پیغمبــر در مدینه به همان شــیوه ای 
گل درســت شــده بود  خانه هــا ســاخته می شــد، یعنی از خشــت و 
کــه در حیــات آن  )توســلی، 1381، 11(. ایــن مســجد مکانــی اســت 
دســتورات به اطالع امت رسانیده می شــود. مسجد در این دوران 
محل اســتقرار حکومت اســالمی نیز می باشد. در شهرهای تسخیر 
شــده ایــن مســجد یا در مــکان معابد قدیمی مســتقر می گــردد و یا 
کنــار میــدان اصلی شــهر برپــا می گردد.  کــه در  بنایــی ســاده اســت 
که در ســازمان  در ایــن دوره مســجد تنها دگرگونی عمده ای اســت 
خ می دهد. چهره شهر عمدتًا  فضایی-کالبدی شهر اسالمی شده ر

که پیش از این بوده )حبیبی، 1382، 46-42(. همانی است 
تغییــر الگــوی شــهرهای مفتوحــه در ایــن دوره، بــا مکان یابی و 
ج از  احــداث مســجد آغاز می شــد. مســلمین غالبًا نخســت در خــار
حصارهــای شــهر در اردوگاه هایــی مســتقر می شــدند. چنانچــه در 
کــه پادگان هــای اعراب و ســپاه اســالم در  تاریــخ بخــارا آمــده اســت 
بخارا)در ربض یا شارســتان( اســتقرار یافت و مســجدی  در بخارا بنا 
نهادند. مســجد مرکز زندگی سیاســی وعبادی مســلمانان بود و در 
نزدیکی آن سکونت گاه فرمانروا بنا می شد )اعتضادی، 1377، 14(.
"در واقــع شــهر بــا یــک جهت یابــی دقیق شــروع می شــود ... و 
ایــن چنیــن اســت آغاز بــه مســجد..." تعییــن جهت قبلــه و نقطه 
مرکــزی شــهر، نیــزه فرو رفتــه در زمیــن، نمــادی از محوریت جهان 
کــه هدایــت می کنــد و نظــم می بخشــد و ایــن نقطه  هســتی اســت 
که برپا می شود، در  آغاز پی افکندن شــهر اســت. مسجد و شــهری 
که  راســتایی مشترک جهت دارند و شــهر از آنجایی شروع می شود 
مســجد پایان یافته اســت. اما مســجد خود را از شهر جدا و متمایز 
کنــار آن بــازار شــکل می گیــرد، مســجد و بــازار فضــای  نمی کنــد،در 
که ریشــه در تفکــر وحدت گرایانه  ح می ریزند  شــهری واحدی را طر
کــه مکــه هــم زیارتــگاه بــود و هــم مرکــز تجارت.  اســالمی دارد، چرا
که مرکز مذهبی و سیاســی جامعه  الگوی مســجد النبــی در مدینه 
کنار بازار و مســجد به  کنون با ظهور دارالماره در  مســلمانان بود، ا

صورتی جدید تکرار می شود )اعتضادی، 1377، 12(.
دوره دوم: ایــن دوره عمدتــًا دولــت اســالمی را در زمــان بنی امیه 
کامل با دولت اسالمی  شامل می شود. در عین آنکه مسجد در ربط 
کنــار خــود دارالمــاره را هم زمان شــروع می کنــد. بین  اســت ولــی در 
مســجد و دارالمــاره فاصلــه ای اندک وجــود دارد و بســیاری از موارد  

کاربری زمین شهر و کاوشی در نظام مساجد در 
استخراج معیارهای مکانگزینی آن
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از طریــق ارتباطــی سرپوشــیده دو بنــا به یکدیگر مرتبط می شــدند. 
استقرار جامع معمواًل در ارتباط مستقیم با گذر اصلی و بازار نیز مورد 
گیری اولین مدارس درکنار مساجد در  بررســی قرار می گرفت. شــکل 
خ می دهد. در این دوره شهر به مکانی اتالق می گردد که  این دوران ر
دارای جامع باشــد. بودن جامع به معنای حضور دولت اسالمی در 
که شهر برآن نفوذ اقتصادی-  باالترین ســطح، در منطقه ای اســت 
سیاســی و فرهنگی- اجتماعــی دارد )حبیبــی، 1382، 42-46(. در 
این دوره با مهاجرت مردم به شــهرهای فتح شــده، محالت شــکل 
گرفتند و بازارها از مقابل ورودی های مساجد در محالت و مرکز شهر 
بنا شــدند. مســلمانان با فتح شــهرهای تمدن های پیشــین آنها را 
متناســب بــا جهان بینی خویش تغییر دادنــد و این دگرگونی را همه 
که نخستین  کردتد، چنانچه در دمشــق  جا با ســاختن مســجد آغاز 
پایتخت بنی امیه شــد، ابتدا در ناحیه مقدس شــهر مســجدی برپا 
شــد. در این دوره، مســاجد فضای اجتماعی زندگی شهری بودند و 
برمبنای نقشی که داشتند، چهره شهرهای مفتوحه را تغییر دادند: 
نظم هیپودامیک و قواعد شهرهای هلنی محو شد و الگوی نمادین 
شــهرهای جامعــه طبقاتــی ایــران دگرگــون شــد، مســجد در فضای 
کنــار بازار فعالیت های زندگی شــهری را ســامان  درونگــرای خــود در 
می داد چنانچه راســته بازار از مقابل درهای مســجد شروع می شود 
گیرد، در حالیکه فاصله ای متناسب نیز با  و تنگاتنگ آن را در برمی 
مرکز حکومت در شهر  و محالت داشت)اعتضادی، 1377، 16-14(.
دوره سوم: این دوره عمدتًا مربوط به خالفت عباسیان و تشکیل 
گســترده از جهان آن روزگاران  امپراطوری اســالمی در پهنه ای بس 
اســت. پایــان قــرن اول ه.ق. همــراه بــا ظهــور حکومت عباســیان با 
یــاری ایرانیان اســت. ایــن دوره آغازحکومت  فرهنگی- سیاســی در 
کل امپراطــوری بــه معنای عــام و در ایران به معنای خاص آنســت. 
در ایــن زمــان، از یکســوی قــدرت سیاســی دولت از قــدرت مذهبی 
آن جــدا می گــردد و قدرت سیاســی برتــری خود را بر قــدرت مذهبی 
که در دولت ســامانی اینچنین بود- و از سوی دیگر  اعمال می کند- 
نطفــه فرهنگ اســالمی در ایران غــرس می گردد. آنچه بــه مورد اول 
که به مورد  کامل جامع از دارالماره اســت و آنی  گردد، جدایی  برمی 
گیری مذهب شیعه در ایران است. بازگشت  دوم اشاره دارد، شکل 
به مفاهیم ســلطنت در دولت ساســانی ســبب می گردد تــا در نحوه 
خ دهــد. جامع به عنوان مکان  نگــرش به شــهر تغییرات عمده ای ر
اصلــی اجتماعــات مردمی بکلــی خود را از حکومت جــدا می کند و از 
ج  صــورت ســاده و بــی پیرایــه دوره اول و تاحــدودی دوره دوم خــار
شــده و از نظر شــکلی)مورفولوژی( خود را از بافت پیرامونش متمایز 
که مسجد جامع در  می ســازد. در این زمان هنوز شــهر جایی اســت 
کان   به عنوان حضور مســتقیم  کمــا آن واقــع اســت و  وجــود جامع 
که جامع تکون نیابد، به رغم انبوهی  دولت اسالمی است و تا زمانی 
جمعیــت و تمرکــز فضایــی مکان، شــهر نامیــده نمی شــود )حبیبی، 
1382، 42-46(. در این دوره، مســجد جامع در مهمترین قســمت 
بازار قرار می گیرد و معموال راســته های مهم آن مانند راســته بزازان، 
کتاب فروش ها و نیز مدارس در نزدیکی  سراج ها، زرگرها، صحافان و 
که  کتابخانه ها،  جامــع بودنــد. در ایــن دوره، بــا پیدایش مــدارس و 
نخســت ایــن عناصــر از ملحقات مســاجد جامع و ســپس عناصری 

که  مســتقل اما مرتبط با مســاجد بودند. نیز در همین دوران اســت 
به تاسی از الگوهای مکه و مدینه درهای مساجد شب و روز باز بود 
که وقت خود را در مســجد به ســر  کســانی  که عده  و اشــاره می کنند 
کم نبود)اعتضادی، 2۰(. در این دوره، دیگر تکیه بر جامع  می بردند 
که نظام  نیســت، بلکه از مساجد سخن به میان می آید، بدان معنا 

گیری است نه تنها وجود جامع.    مساجد در شهر درحال شکل 
دوره چهــارم: ایــن دوره عمدتــًا به ظهــور دولت هــای قدرتمند 
گــردد. بــه رغــم  محلــی در دل امپراطــوری بــزرگ عباســی بازمــی 
حضور خلیفه عباسی در این دوران و وجود ظاهری دولت متمرکز 
اســالمی، می بایــد از دولت هــای اســالمی نــام بــرد. در ایــن دوره 
شــریعت اســالمی بنا به مصالح حکومت های محلــی و منطقه ای، 
تغییرات عمده می یابد و بیش از پیش رنگ و بوی محلی و منطقه 
که در شــکل و  ای بــه خــود می گیــرد. چنیــن دگرگونی هایی اســت 
توزیع مســاجد، تغییراتی بنیادین آشــکار می شود. جامع و به تبع 
آن دیگر مســاجد، بیش از آنکه محلی برای عبادت باشــند، مکانی 
هســتند بــرای خودنمایــی حکومت هــا. ظاهر پرشــکوه و معماری 
 های به یادماندنی، در ســاخت مســاجد نقشــی اساسی می یابند. 
بــه تبــع این دگرگونی، شــهر نیــز دچار تحــوالت بنیادیــن می گردد. 
محــالت برمبنــای جدایــی قومــی و نــژادی و فرهنگــی و مذهبــی 
و... برپــا می شــوند و هر محله مســجدی منحصر بــه خویش دارد. 
مسجد)مســجد محــالت( و در جــوار آن مدرســه، در ایــن دوره مقر 
که با رجوع به صدر اســالم و  آن دســته از علما و مردمانی می گردد 
پرداختــن بــه امورمذهبی، علوم الهی و معارف اســالمی، به عنوان 
نهادهــای ضدقــدرت در مقابــل حکومت هــای محلــی بــه مبــارزه  
کســب قدرت سیاســی هســتند. تشــکیل دول  می پردازند و در پی 
اسالمی در این دوره و جدایی آرمان ها و وظایف مذهبی از اهداف 
گیری محــالت در خود، بیگانــه از یکدیگر و همراه  سیاســی، شــکل 
کیــش، هم فرقه و هــم نژاد و... ســبب می گردد  بــا روســتاهای هم 
ک تعیین شــهر، براســاس داشــتن جامع از بین رود. به بیان  تا مال
دیگر در این دوره هرشــهری می باید جامع داشــته باشد ولی هرجا 
کــه جامع داشــت مقام و موقع شــهری پیدا نمی کــرد. در این دوره 
مســجد بــه عنــوان مرکــز عقیدتــی- سیاســی نقــش عمــده ای پیدا 
کــرده و در جــوار خود مــدارس و مکاتب عمــده ای را ایجاد می کند. 
از جامعــه االزهــر در قاهــره، جامعه الزیتون و تا مــدارس نظامیه در 
ایــران و... همــه و همه مکان هایی می شــوند بــرای تبلیغ و ترویج 
که دولت ها محلــی و متفکرین وابســته به آنها از  تفاســیر متفاوتــی 
که برای  شــریعت اســالمی دارند. در همین مدارس و مکاتب است 
اولین بار دول اســالمی به نظریه پردازی و مشروعیت بخشیدن به 
خود می اندیشــند)حبیبی، 1382، 42-46(. در این دوره، الگوی 
که مرکــز تحوالت سیاســی- اجتماعــی و اقتصادی- مســجدالنبی 
فرهنگــی مدینــه بــود، از قــرن ســوم ه.ق. بــرای جامعــه پیچیــده 
مسلمین در تمدن اسالمی به شکل سه عنصر متمایز جامع، ارگ 
کــه موجبات  و بــازار در پیونــد بــا یکدیگــر میدانــی را پدید می آورند 
که  گونه ای  کالبــدی این ســه را فراهــم می کند و آن هم بــه  اتصــال 
کننــده بود. اهمیــت برگزاری  در ایــن میان مســجد، عنصــر تعیین 
کــه در آغاز در هر شــهر تنها یک  گردید  مراســم نمــاز جمعــه موجب 
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که منبر حکومت به آن تعلق داشــت. این  مســجد جامع بنا شــود 
کلیه  جامــع به عنوان بزرگ ترین مســجد شــهر، نقش مرکــزی برای 
فعالیت هــای شــهری را داشــت، امــا بــا توســعه و تعــدد محــالت، 
مساجد محله ای شکل گرفتند تا حدی که تعدد مساجد شهرهای 
بزرگ زبانزد بود چنانچه در سال 1۰12 میالدی در شهر قاهره قدیم 
یا فســطاط، 83۰ مســجد وجود داشــت و همچنین است در مورد 
کن متبرک بود، اما  که دارای 27 هزار مسجد و محراب و اما بغداد 
فقط دو جامع داشــت، یکی ســمت راســت دجله و دیگری سمت 
چــپ آن. مســاجد بــزرگ شــهرهای پرچمعیــت مســلمان نشــین، 
کســب و  گپ زدن و  محــل انــواع تجمع هــا بــود. از درس وبحث تــا 
کندن اخبار و حتی تجمع های شــبانه، چنانچه در قرن چهارم  پرا
ه.ق در یــک شــب بیــش از صــد مجمــع مختلف در مســجد جامع 

قاهره برقرار بوده است )اعتضادی، 1377، 16(.

3. تکامل و اعتزاز-مکتب اصفهان
بــا بــه قــدرت رســیدن دولــت صفــوی حیــات عملی شــیعی به 
که جمع بنــدی از حکمت  اوج خــود رســید. مکتب الهــی اصفهان 
خ ســهروردی بود در چنین شرایطی  مشــاعی و حکمت عشــق ســر
امکان بروز و ظهور یافت و متفکرین و اندیشــمندان بی شــماری را 
در عرصه های مختلف فقه ؛ تفسیر ؛... و به ویژه حکمت و فلسفه 
عرضه داشــت. ســیر مشــابهی در معماری و شهرســازی این دوران 
اتفــاق افتاد و با جمع بندی ســبک های پیشــین مکتبی در عرصه 
کــه مبتنی بر تفکر مکتب الهی  معماری و شهرســازی به وجود آمد 
کردن تعالیم آن در عرصه بنا و شهر  اصفهان و در جستجوی پیاده 
بــود. در حالیکه عالم مثال یکی از ارکان تفکر مکتب الهی اصفهان 
را تشکیل می داد مکتب اصفهان در معماری و شهرسازی در صدد 
تحقــق صورت مثالی و ســرزمین خیال بر زمین بــود. همان هدفی 
که هنرهای دیگر مانند نقاشــی نیز دنبال می کردند. چنین تالشــی 
کرد  را در ســطوح مختلف معماری و شهرســازی می توان مشاهده 
گرفته تا مدرسه و حمام  و باغ و در این میان مسجد  کاخ  از خانه و 
کانون تبلور برترین استعداد ها  به عنوان اصلی ترین عنصر شهری و 
و ذوق هــا و بارزتریــن نمونه های عینیت بخشــیدن بــه این تفکر را 
کــه پیامش پیام  بیــان می کنــد . بیانــی در قالب  خاص-مســجد- 

مکتب است)حبیبی و اهری، 1377(. 
اصفهــان،  مکتــب  نهــادن  بنــا  و  صفویــه  حکومــت  ظهــور  بــا 
براهمیت مسجد به مراتب افزوده شده و مسجد مظهر آرمان های 
تشــیع و عامــل معرفــی و ارائــه آن نیــز می گــردد )حبیبــی و اهــری، 
1377، 24(. بدیــن ترتیــب مســاجد بــه تعداد زیاد در ســطح شــهر 
ســاخته شده و یا در محل مســاجد قدیمی بازسازی می شوند. نه 
کوچه.  تنهــا در مقیــاس شــهر و مرکز آن، بلکــه در هر محلــه و حتی 
گاه با عملکردهــای دیگر  مســجد اغلــب بــه تنهایی قــرار می گیــرد و 
کانون آموزش علوم اســت و  کــه  تلفیــق می شــود،زمانی با مدرســه 
به طور یکپارچه ســاخته می شــود، زمانی با امازاده و مدفن بزرگان 
ترکیــب می شــود. به هــر رو به دلیل تنوع عملکــردی، تنوع فضایی 
مســجد آن را از دیگــر عناصــر عمومــی شــهری متمایــز و جایگاه آن 
را در زندگــی شــهری اعتال می بخشــد. در واقع مســجد رکــن زندگی 

کامل ترین تبلور اندیشه های  گان و اصول و قواعد آن،  شهری و واژ
مکتــب اصفهــان در شهرســازی اســت )حبیبــی و اهــری، 1377، 
که در قلمــرو مکتب اصفهان  که مســجدی  25(. از همیــن روســت 
کالبد مســجد متجلی  بنــا نهاده می شــود، همه مناســك حــج را در 
گــر نگوییم  که ا می کنــد و نیــز مبتنی بر هندســه ای شــکل می گیرد  
مقــدس؛ هندســه ای پنهــان اســت .که ریشــه در اعداد رمــزی و بار 
معنایی و نمادین آنها در تفکر مکتب اصفهان دارد و همینطور هر 
کردن صورت مثالی موجود  عنصر مسجد تالشی است برای عینی 

در عالم خیال )حبیبی و اهری، 1377، 24(.
کــه در چارچوب مکتب اصفهان ســاخته می شــود ؛  مســجدی 
در دوره صفــوی بــار حکمــت و اندیشــه و هزار رســاله را در ســاخت 
کار می گیرد و در دوره  مســجدی مانند مســجد شــیخ لطف اهلل به 
قاجار بار حکمت و اندیشه هزار و دویست ساله را در بنای مسجد 

کار می بندد )حبیبی و اهری، 1377، 24(. کاشان به  آقا در 
کیهانی مقدس  در ایــن مکتــب، تمام شــهر برمبنای یک نظــم 
بنــا می شــود، چنانچــه در قالــب ایــن نظم مقــدس، تمام مســجد 
رو به قبله ســاخته شــده اند. در مســاجد بزرگ و دارای اهمیت در 
گرفته  ســطح شــهر یــا محلــه، تمام بدنه مســجد رو بــه قبله شــکل 
اســت، نیز در مساجد دیگر )مانند مســاجد موجود در بافت بازار و 
که بنا  یا مســجد شــیخ لطف اهلل در مجاورت میدان نقش جهان( 
بــا بدنــه مجاور منطبق شــده ولی فضای اصلی مسجد-شبســتان 
گرفته و دسترسی به آن نیز در جهت قبله  اصلی- رو به قبله شکل 
طراحی شــده است)حبیبی و اهری، 1377، 33(.  در این مکتب، 
که  مساجد غالبا نخستین عنصر از مجموعه بناهای شهری است، 
در سطح محالت ساخته می شدند )حبیبی و اهری، 1377، 25(.

در مکتب اصفهان مســاجد بر حســب موقعیت و عملکردشــان 
که در حیات شهری عهده دار بودند به  در مقیاس شهر، نیز نقشی 

گروه قابل تفکیک هستند:  چهار  
کــه عملکــردی در مقیــاس شــهر دارنــد و نــه تنها  1. مســاجدی 
محل برگزاری نماز و آیین های عبادی، بلکه انجام امور حکومتی، 
تشــریفات،  بارعــام و ... هســتند. بــا توجــه بــه ایــن جایــگاه، ایــن 
کاخ هــای حکام و در  گونــه مســاجد در مرکز ثقل شــهر، در مجاورت 
کناره میدان اصلی شــهر و متصل به بازار شــکل می گرفتند. چنین 
مســاجدی نــه تنهــا در دو یــا چند بدنــه از بافــت مجاور خــود جدا 
که ورودی اصلی قرار می گیرد، حضور  می شــدند، بلکه در بدنه ای 
کالبدی اعالم می کنند.  و موقعیت خود را در ســطح شــهر با تعیین 
مســجد جامــع، مســجد امام، مســجد شــیخ لطــف اهلل و ... از این 
گــروه هســتند. و در مســجد امــام  و مســجد شــیخ لطــف اهلل نکتــه 
جالب توجه نحوه ی تلفیق بدنه بازار دور میدان با فضای ورودی 

که به ترتیبی دقیق تلفیق شده اند.  اصلی مسجد است 
کــه در پیرامــون محــور اصلــی و ســاختار اصلــی  2. مســاجدی 
شــالوده شــهر قــرار می گیرنــد. ایــن مســاجد، عــالوه بر محــل اقامه 
نمــاز، مــکان تجمــع و دیگر فعالیت هــای اجتماعی بوده اســت. در 
کاروانســراها و حمام  مجاورت این مســاجد معمواًل بازار، ســراها و 

و... جای می گیرند.
که عملکــرد اصلی آنها برگزاری نمــاز و آیین های  3. مســاجدی 

کاربری زمین شهر و کاوشی در نظام مساجد در 
استخراج معیارهای مکانگزینی آن
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کوچه هــای مســکونی  عبــادی اســت و محــدوده عملکــرد آنهــا بــه 
محدود می شــود -که تعداد بســیاری از این نوع مســاجد در شــهر 
که صنــف خاصی را در خود جای داده  گذر بازار  وجــود دارنــد- و یا 
اســت -که به تبع عملکرد آن فقط در بازار موجود اســت- محدود 
می شود. این مساجد با یک ورودی تعریف شده و بخصوص وقتی 

در بدنه بازار جای می گرفت، فاقد فضای باز داخلی نیز هست.
کــه عملکــرد آنهــا در مقیــاس محله یا بخشــی از  4. مســاجدی 
شــهر اســت و عالوه بر برگزاری نماز غالبًا بخشــی از مجموعه وســیع 
تــر مدرســه ؛ بازارچه و... هســتند. این مســاجد در مرکــز محالت و 
گرفته و نقش مرکز فعالیت ها را  در مجاورت راســته های اصلی قــرار 
در ســطح محلــه ایفا می کردنــد. عناصر خدماتی پیرامون مســجد، 
که امور مســجد با پشــتوانه آن  موقوفه های متعلق به مســجد بود 

اداره می شد )حبیبی و اهری، 1377، 3۰ و31(.

روش ساخت

همه مســاجد رو به قبله ســاخته شــده اند . در مساجد بزرگ و 
کل بدنه مسجد در جهت  دارای اهمیت در ســطح شــهر یا محله , 
گرفته اســت . در مساجد دیگر مثل مساجد موجود در  قبله شــکل 
بافــت بازار و یا مســجد امام و مســجد شــیخ لطــف اهلل در مجاورت 
کل بنا با بافت مجاور منطبق شــده اســت اما  میدان نقش جهان، 
دسترســی بــه فضاهای اصلی مســجد با چرخش صــورت می گیرد، 
کــه فضاهــای اصلــی در راســتای قبلــه جهــت می یابند  بــه ترتیبــی 

)حبیبی و اهری، 1377، 33(.
مکتــب اصفهــان در شهرســازی از دســتور و قواعــد مشــخص و 
کــه مســاجد نیــز نــه تنهــا از آن مســتثنی  معینــی تبعیــت می کنــد، 
که در  نیســتند، بلکــه بــه دلیــل اهمیت و جایــگاه و نقش محــوری 
زندگــی شــهری ایفــا می کردند، ایــن قواعد و دســتور درمــورد آنها از 
صراحت و شــفافیت برخوردار است. به عبارت دیگر مساجد محل 
که مناسب  که به برخی از آنها  بروز تام این قواعد و دستور هستند 

با موضوع است، اشاره می گردد:
• اصل سلسله مراتب: بر مبنای این اصل هیچ فضای شهری، 
غ از مراتب باالتر و پایین تر خود ایجاد  بنا یا معماری را نمی توان فار
کرد. هر فضای شهری، بنا یا معماری در مکان سلسله مراتبی خود 
ج از آن تعریف، تهی می شود )حبیبی،  که معنا می یابد و خار است 
گردیــد، مســاجد در  1382، 1۰4(. چنانچــه در همیــن بخــش ذکــر 
کامال از یک سلسله مراتب روشن چهارگانه تبعیت  مکتب اصفهان 

می کنند و منطبق با آن بنا می شوند.
• اصــل وحدت: فضای شــهری در انقبــاض خود و در مجموعه 
همبســته اش، روی بــه وحــدت دارد و یکســانی، روی بــه ترکیــب 
کل دارای هویتی  دارد و همگونی. در این جمع شدن و همسانی، 
یگانه می شــود و شــخصیتی خاص ارائه می دهــد )حبیبی، 1382، 
1۰4(. چنانچــه مســاجد نیــز بــا مجموعــه پیرامــون خویــش، عروج 

انسان را تداعی می کنند.
• اصــل تمرکز: متمرکز شــدن فضاهای شــهری، اعتباری خاص 
بدان می بخشد و آن را از دیگر فضاها متمایز می کند. بدین ترتیب 

هــر فضــا با نحــوه تمرکز اجزایــش، تعریفی خــاص می یابــد و هویتی 
کز  مســتقل )حبیبــی، 1382، 1۰4(. چنانچــه در مجموعه هــای مرا
کز محالت خــرد، تمرکز  گرفته تــا مرا شــهری از میــدان نقش جهــان 
اجزای فضا بر مســجد، آن را از ســایرین متمایز و برجســته می کند 

وبه تمام فضا، هویتی ویژه می بخشد.
• اصــل تجمــع: جمــع شــدن عناصــر متفــاوت در یــک مــکان 
کــه  مفهومــی  می بخشــد؛  مــکان  بــدان  ویــژه  مفهومــی  خــاص، 
ج می شــود و هویتــی فضایــی بــه مــکان  از چارچــوب مــکان خــار
کــه ذکــر شــد، اصل  می بخشــد )حبیبــی، 1382، 1۰4(. هما ن طــور 
کاربریها مانند آب انبار،  تجمع با ســاختن انواع خدمات عمومی و 
کامال  کاروانســرا، قصر و... در مورد مساجد،  حمام، بازار، مســکن، 

رعایت می شده است.
کالن  • اصــل قلمــرو: هــر فضای شــهری از ذره فضا )مســکن( تا 
که دامنــه درون را  فضــا )شــهر( حریمــی خاص خــود دارد؛ حریمــی 
بــه بیــرون می گســتراند و محــدوده ای خــاص از بــرون را متعلــق 
کــه در آن، خــودی و بیگانه  درون می کنــد. قلمــرو مکانی می شــود 
که هریک  بازشــناخته می شــود )حبیبــی، 1382، 1۰5(. همان طور 
از انواع مساجد در مکتب اصفهان، معرفی شدند، برحسب قلمرو 

تحت پوشش، نقش می پذیرند. 
• اصل سادگی: خلوص و صراحت فضای شهری-مکان، درک 
ســریع آن را فراهــم مــی آورد. بــی پیرایگی فضای شــهر، آشــنایی با 
که بنای  آن را ممکــن می ســازد )حبیبــی، 1382، 1۰5(. همان طور 
کالبدی مساجد در این مکتب از چنان سادگی و خلوصی برخوردار 
کالبد مســجد، هیچ تصور دیگری جز  کس با دیدن  که هیچ  اســت 

مسجد و عبادتگاه مومنین ندارد.

گی های جایگاه مسجد در شهر ویژ

گذشــته در  براســاس پژوهش هــای انجــام شــده در چنــد دهــه 
خصــوص مســاجد و موقعیــت آن از نظــر شهرســازی در شــهرهای 
کــه اجمالــی از آن در ایــن فصل  گذشــته   کهــن و محــالت بــا ارزش 
گی های زیر را می توان در خصوص جایگاه مسجد  گشت، ویژ بیان 

در شهر برشمرد:
• در بافت هــای قدیمــی شــهرها بــه ویــژه  شــهرهای حاشــیه 
کویــری ایــران، شــهر از یــک مجموعــه بــه هــم پیوســته و بــا یــک 
کالبدی مشــخص بوجــود آمده و محــالت دارای مرکز  تقســیمات 
بــا تعریــف مشــخص  بــوده اند. مرکــز محله بــا عناصری  شــاخص 
تمامــی  یافتــه،  نمــود  یــا میدانچــه  همچــون مســجد، حســینیه 
اســت  می شــده  منتهــی  مرکــز  ایــن  بــه  فرعــی  و  اصلــی  راههــای 

)توسلی،1381، 1۰(.
• وســعت محلــه و موقعیــت قرارگیری مســاجد به شــکلی بوده 
کــه مجموعــه محلــه را تحت پوشــش قــرار داده، امــکان بهره گیری 
از مســجد از تمامــی نقاط محلــه به راحتی امکان پذیر بوده اســت  

) توسلی،1381، 1۰(.
• مســجد جامع به عنوان نماد شهر و با عملکردهای مختلف، 
مجموعه شــهر را تحت تاثیر خود قرار داده و ســیمای آن با تفاوتی 
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اساســی نســبت بــه دیگر مســاجد، عظمــت و شــکوه بنــا را جلوه گر 
می سازد)حبیبی، 1382، 42(.

• نمای مسجد به عنوان ویژگی بصری مهم در درک فضای شهری 
ک مکان شــناخته شــده، در خوانایی و هویت بخشی به شهر یا  و ادرا

محالت شهری نقش اساسی داشته اند)حقیقت نائینی، 1379(.
کاربری های پیرامون آن از جمله  • ســازگاری مســاجد شــهری با 
ویژگی هــای مهــم اســتقرار مســاجد در محــالت قدیمــی محســوب 
کنار حســینیه،  گیری در  که مســجد ضمن قرار  می شــده، به طوری 
کاربری هایی همچون حسینیه،  یا معبر یا فضای باز اصلی محله با 
حمام، مسجد و آب انبار هم جوار بوده است )حبیبی، 1382، 49(.

• رعایــت مقیــاس و تناســب از جمله خصوصیات بارزی اســت 
کــه بســیاری از مســاجد در بافت هــای قدیمــی واجــد آن بوده انــد 

)حقیقت نائینی، 1379(. 
گنبــد و مناره در مســاجد جامع و بســیاری از مســاجد  • وجــود 
کز مورد  محله ای به عنوان یک نشــانه و عامل شناســاندن این مرا

کید بوده است)اعتضادی، 1377، 1۰(. تایید و تا
گی سادگی در سیمای بیرونی آن بهره  • مساجد محله ای از ویژ
کامل داشــته اند )توکلی و  بــرده، با بافت پیرامونی خود پیوســتگی 

دیگران، 1379، 176،177(.
اجتماعــی  و  فــردی  زندگــی  عرصه هــای  تمامــی  در  مســجد   •
شهروندان حضور دارند و نقش پیشرو در تمام نظامات اجتماعی، 

کالبدی را دارا هستند. فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و 
کــه  • مســجد مهم تریــن و بــا ارزش تریــن عنصــر شــهری اســت 

مدنیت شهر را سبب می شود و در آن خود به تکامل می رسد.

انواع مسجد و عملکرد هر یک در شهر

کلی مســاجد موجود را از نظــر محل قرارگیری به ترتیب  به طور 
زیر دسته بندی می شود:

راهــی ج( مســاجد  بیــن  الــف( مســاجد شــهری ب( مســاجد 
که در اینجا تنها مساجد  روستایی )قرائتی و دیگران، 1378، 422( 

گیرند. شهری مورد بررسی قرارمی 
شــهر  در  واقــع  مســاجد  کلیــه  شــامل  شــهری:  مســاجد  الــف( 
کــه ایــن مســاجد برحســب موقعیــت و عملکردشــان در  می شــوند 
مقیاس شهر، ارتباط و اتصال متفاوتی با بدنه پیرامون خود داشتند 

گروه منقسم می شوند. )طالبی،138۰، 182(.  و از این نظر به سه 
1. مسجد سرکوچه)نمازخانه(: 

که نمونه آنها در محالت قدیمی  کوچک وســاده ای  • مســاجد 
بــه نــدرت دیــده می شــود و محــدود بــه 3۰ تــا 5۰ متــر مربع)حــاج 

سقطی، 138۰، 224(.
که معموال از  • این مســاجد،کوچکتر از مســاجد محله هســتند 
کوچکی و سادگی  طریق وقف افراد خیر احداث شده اند و در عین 
از روحانیت مطلوبی برخوردارند )قرائتی و دیگران، 1378، 422(. 
کنین یا شــاغلین آن  که ســا گونه مســاجد برای بناهایی  • این 
کابرد مناســب دارد، ماننــد ادارات و  نمی تواننــد بــه مســجد آینــد، 

مجتمع های مسکونی )الهی زاده، 85(.

۲. مسجد محلی: 
کــه عملکــرد اصلــی آنها برگــزاری نمــاز و آئین های  • مســاجدی 
عبــادی اســت و تنهــا از طریــق یــک ورودی در معبــر مجــاور قابــل 

دسترسی بود )طالبی،138۰، 182(. 
• این نوع مساجد، محدوده فعالیت شان مقیاس محلی است 
گرفته  و از نظر عرصه و اعیانی نیز با توجه به جمعیت محله در نظر 

می شوند )قرائتی و دیگران، 1378، 422(.
• ایــن نــوع مســاجد، وســعتی در حــدود 2۰۰ تــا 1۰۰۰ مترمربــع 
داشته، دارای شبستان، برای مجالس، وضوخانه، آشپزخانه و... 

هستند )حاج سقطی، 138۰، 224(.
• در این مساجد، با وجه مردمی تری از دین روبرو هستیم، یک 
نوع صمیمیت خانوادگی و یک خلوص بی پیرایه و بدون ترس در آن 
جاری اســت. وجه عمده این مســاجد مردم هستند و نه جلوه گری 
گچــی و آجــری و..، مردم بخشــی از زندگی  کاشــیکاری ها و تزئینــات 
روزمره شان را در اینجا می گذرانند )توکلی و جواد زاده، 138۰، 177(.

کارآیی در حوزه محله بوده و در هر  که دارای  • مســاجد محلی 
ســه نوبت نمازهــای صبح، ظهر و عصر و مغرب و عشــاء رونق دارد 

)الهی زاده، 85(. 
3. مسجد منطقه)مسجد جامع(:

کــه عملکــرد آنهــا در مقیــاس محلــه یــا بخشــی از  • مســاجدی 
شــهر بود و عالوه بر برگزاری نماز، بیشــتر بخشــی از مجموعه وسیع 
تر مدرســه، بازارچه و... بود. در این حالت مســجد در چند بدنه، 
کالبــد خــود را در معبر مجــاور می نمایانــد و دارای چند ورودی بود 

)طالبی،138۰، 183(. 
کــه بــا تقســیمات جدیــد شــهری تطیبــق  • ایــن نــوع مســاجد 
که  دارند، بعضًا در تمام شــهر نیز شــناخته شــده هســتند، هرچند 
مخاطبــان ایــن نوع مســاجد معمــواًل اهالــی یک منطقه هســتند 
ولــی در مراســم های خــاص فراتر از یک منطقه را پوشــش می دهد 

)قرائتی و دیگران، 1378، 422(. 
• این نوع مســاجد وســعتی بیش از مســاجد محلی داشــته و 
محدوده بیشــتری را تحت پوشــش قرار می دهند )حاج ســقطی، 

.)224 ،138۰
کــه محــدوده منطقــه مطبــوع خــود را  • مســاجد منطقــه ای 
تحــت پوشــش قرار می دهند در شــبها رونق بســیار داشــته و محل 
آموزش هــای مســتمر دینی و تعامــالت و ســازماندهی فعالیت های 
دارای  نیــز  خــاص  مناســبت های  و  ایــام  در  و  هســتند  اجتماعــی 
عملکرد سیاسی مانند انتخابات و... در منطقه تحت پوشش خود 
ایفــا  می کننــد. همچنین در این مســاجد اعتــکاف انجام می پذیرد 

)الهی زاده، 85(.
4. مسجد جمعه )مصلی(:

که عملکردی در مقیاس شهر دارند و نه تنها محل  • مساجدی 
برگزاری نماز و آئین های عبادی، بلکه انجام شدن امور حکومتی، 
تشــریفات و بــار عــام هســتند. چنیــن مســاجدی نــه تنهــا در دو یا 
چنــد بدنــه از بافــت مجاور خــود جدا می شــوند، بلکــه در بدنه ای 
گرفتــه ، حضــور موقعیــت خود را  در ســطح  کــه ورودی اصلــی قــرار 
کالبدی اعالم می کننــد )طالبی،138۰، 182(. در هر  شــهر با تعیین 

کاربری زمین شهر و کاوشی در نظام مساجد در 
استخراج معیارهای مکانگزینی آن
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که شایســته است بزرگ ترین  شــهر یک مســجد جمعه وجود دارد  
و مهم ترین مسجد شهر باشد )قرائتی و دیگران، 1378، 422(.

که عالوه  • در مســاجد جمعه با وجهی از پرستش روبرو هستیم 
بر احساس درونی و عشق خالصانه بار ابهت یک دین و بار سیاسی 

یک حکومت را به دنبال دارد)توکلی و جواد زاده، 138۰، 177(.
کــه در مرکــز شــهر قــرار داشــته و در هــر شــهر  • ایــن مســاجد 
یکتاســت، مخصوص نماز اعیــاد چهارگانه مســلمین)عید جمعه، 
که در زمان وجود حکومت  عید فطر، عید قربان و عید غدیر(است 
اســالمی، عظمت و مجد درخورستایشــی را به شــهر تحت پوشش 

می بخشد )الهی زاده، 85(.
کنی  گروه دیگری از مســاجد در اما البتــه عالوه بر مســاجد فوق 
کارخانه ها،  مانند: زیارتگاه ها، قبرستان ها، دانشگاه ها، پادگان ها، 

پارک ها و... احداث می شوند.
گفته شــد، وســعت عملکرد انواع مســاجد در  بــا توجــه به آنچه 

شهر در ماتریسی با نام ماتریس ظرفیت مسجد ذکر می گردد.
 

اصول و معیارهای مکانی مسجد 

این بخش، جمع بندی آنچه در باال ذکر شد را درقالب قواعد 
و معیارهــای مکانــی مســجد در ســه ســطح شــاخص های برنامــه 
ریــزی، طراحــی شــهری و  مالحظــات اجرایــی ارائــه می دهــد. در 
که آرمان جامعه اســالمی،  ابتــدا بایــد به ایــن نکته توجه داشــت 
که  پیوند آســمان و زمین و ســاختن بهشــتی بر پهنه زمین اســت 
کمال خود در  در آن انســانها پس از طی مراحلی قانونمند به اوج 
که  ســایه عبودیــت یکتــای بــی همتا در ســاحت معنــوی و مادی 
همــان حیات طیبه اســت، دســت یابند. در این میــان و با توجه 
بــه هدف ذکر شــده بــرای انســان، عبادت-که ارتباط بی واســطه 
مخلــوق بــا خالــق اســت- برتریــن عمــل وی می باشــد، شایســته 
که عهــده دار تامین فضای  کالبــدی نیز مســجد  اســت در فضــای 
کالبدی این مهم-عبادت فردی و جمعی انســان- است، برترین 

کالبدی باشد.  عنصر 
در ذیل قواعد و معیارهای مکانی مســجد و در برخی موارد نیز 
معیارهایی برای طراحی مســجد در مجموعه فضاهای شــهری به 

گیری ارائه شده است.  عنوان نتیجه 

1. شاخص های برنامه ریزی
کــه برقانون جــاری در تمام  • اصــل سلســله مراتــب: ایــن اصل 
ــن شــْی ٍء ِإال  هســتی مســتندبر آیــه 26 ســوره مبارکــه حجــر" َو ِإن ّمِ
ْعُلــوم-ٍ و خزائن همه چیز، تنها  ُلــُه ِإال ِبَقَدٍر ّمَ ِعنَدَنــا َخَزائُنــُه َو َما ُننّزِ
نزد ماست؛ ولی ما جز به اندازه معّین آن را نازل نمی کنیم " استوار 
اســت، ایــن آیــه شــریفه متضمن وجــود نظامــی از مراتــب در تمام 
کــه بنا یا معمــاری را نمی توان  آفرینــش اســت و برهمین مبناســت 
کرد. هر فضای شــهری،  غ از مراتب باالتر و پایین تر خود ایجاد  فار
که معنا می یابد  بنا یا معماری در مکان سلسله مراتبی خود است 
که  ج از آن تعریــف، تهــی می شــود. بر این اســاس همان طور  و خــار
گردیــد سلســله مراتــب مســجد بــه صــورت: مســجد جمعه یا  ذکــر 
مصلی، مسجد منطقه ای)مسجد جامع(، مسجد محله و مسجد 
در واحدهــای همسایگی)مســجد راســته ای از بــازار( یــا نمازخانــه 

ادارات و ساختمان های مسکونی بلندمرتبه.
که براســاس  گویای آنســت  • اصــل مرکزیــت مکانــی: ایــن اصل 
ْمنًا ... بقره، 12- و )به 

َ
اِس َو أ لّنَ  ّلِ

ً
رهنمــود " َو ِإْذ َجَعْلَنــا اْلَبْیت َمَثاَبۀ

کعبه را محل بازگشــت و تجمع و  که خانه  خاطــر بیاورید( هنگامی 
امن و امان براى مردم قرار دادیم " مسجد در شهر ، منطقه، محله 
و... در مجموعــه مرکز-محــل رجــوع امور- شــهر، منطقــه یا محله 

کارآیی( گیرد.)معیار  قرار 
• اصل تجمع: جمع شدن عناصر متفاوت در یک مکان خاص، 
کــه از چارچوب  مفهومــی ویــژه بدان مــکان می بخشــد؛ مفهومــی 
ج می شــود و هویتــی فضایــی به مــکان می بخشــد. به  مــکان خــار
کز و فضاهای شــهری، عناصر و  همین ســبب بایــد در مجموعه مرا
گردهــم آیند.  کاربری هــای متفــاوت و حتــی ضد، بر محور مســجد 
ح زیر است: چنانچه ذکر شد، عناصر متناسب با این تعریف به شر
کــه در مرکز شــهر واقع هســتند محــل اتخاذ  1. مســاجد جمعــه 
تصمیم هــای مهم برای اداره شــهر و حل مشــکالت اساســی مردم 
هستند، بنابراین به نظر می رسد که حضور نهادهای حکومت های 
محلــی مانند: شــهرداری ها، شــوراهای شــهر، فرمانــداری و بخش 
اداری و استانداری ها و مراجع قضایی الزم می آید. چنانچه حضور 
کیفیت این  نهادهــای عمــده اقتصادی، مانند بورس و بــازار نیز بر 
فضــا می افزایــد، چنانچــه حضــور حوزه هــای علمیــه نیــز مناســب 
اســت. میــدان نقش جهــان اصفهان، نمونــه جاودان ایــن تلفیق 
که در ایــن مجموعه رعایت اصل تضــاد و ترکیب  اســت، بخصــوص 
در تقابــل مظاهــر دنیا)بــازار و عالــی قاپو( با مظاهر آخرت)مســاجد 

شیخ و امام( نمایان است.
کز شهری واقع هستند،  که در مرا 2. مساجد منطقه ای)جامع( 
هســتند،  درمانــی  و  اداری  خدمــات  و  فرهنگــی  تعامــالت  محــل 
کز  بنابراین وجود شــهرداری مناطق، شــوراهای حــل اختالف، مرا
کــز آموزشــی  کــز فرهنگــی و فرهنگســراها، مرا ورزشــی-تفریحی، مرا
بــرق و... منطقــه ای و...  کــز خریــد، ادارات آب و  متوســطه و مرا
کز هســتند. مســاجد منطقــه ای محل  مناســب حضــور در این مرا
که  کســبه منطقه در روزهاســت  تجمع اهالی منطقه در شــب ها و 

امور مربوط به اداره منطقه در آن بررسی می گردد.
کــز محالت واقع هســتند، مرکز  کــه در مرا 3. مســاجد محلــه ای  ماتریس ظرفیت مسجد.

مسجدجامع
)جمعه(

مسجدمنطقه
)جامع مصطلح(

مسجد 
محله

کوچک  مساجد 
بازار، بافت های 

مسکونی یا 
نمازخانه

•شهر
•منطقه

•محله
•زیر محله
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کــه مجاورت  کســبه آن هســتند  تعامــالت اجتماعــی مردم محل و 
کز  کتابخانه هــا، مــدارس و مرا فضاهــای ســبز و پارک هــای محلــی، 

خرید روزانه مناسب به نظر می رسد.
• اصل دسترســی: مســجد در قلمرو تحت پوشــش نمازگزاران 
کــه بــه محض شــنیدن  خــود بایــد بــه نحــوی در دســترس باشــد 
صدای اذان بتوان برای نماز اول وقت در مســجد حاضر شــد، در 
مســاجد محالت فاصله پیاده معیار دسترسی است و در مساجد 
گرفتن ســرعت  منطقــه ای دسترســی بــا وســایل نقلیــه بــا در نظر 
ح محورهای دسترســی. به عبــارت دیگر فاصلــه نزدیک ترین  طــر
کثر 25۰متر باشــد. )معیار  مســجد از هر واحد مســکونی بایــد حدا
ِذیــَن َءاَمُنوا ِإَذا ُنــوِدى ِللصَلوِۀ 

َ
یَها اّل

َ
آســایش( چنانچــه فرمــود: "َیأ

ُکْم 
َ
ِمــن َیــْوِم اْلُجُمَعِۀ َفاســَعْوا ِإلی ِذْکِر اهلِل َو َذُروا اْلَبْیــَع  َذِلُکْم َخیٌر ّل

کــه بــراى  ُکنُتــْم َتْعَلُموَن-جمعــه، 9- اى مومنیــن! هنگامــی  ِإن 
گفتــه شــود، به ســوى ذکــر خدا بشــتابید و  نمــاز روز جمعــه اذان 
گر بدانید  که این براى شما بهتر است ا کنید  خرید و فروش را رها 
" و چنانچــه ذکــر شــد اجابــت ایــن فرمان الهــی در شهرســازی به 
که دسترسی  گونه ای اســت  معنای برنامه ریزی وطراحی شــهر به 

به مســجد سهل و آسان باشد.
کوچک ترین فضا)مســکن(  • اصل قلمرو: هر فضای شــهری از 
کــه قلمرو  کالن فضا)شــهر( حریمــی خــاص خــود دارد؛ حریمی  تــا 
درون را بــه بیــرون متصل و محدوده ای خــاص از برون را متعلق 
کــه در آن، آشــنا از بیگانــه  درون می کنــد. قلمــرو، فضایــی اســت 
دارای  کــم  دســت  مســجد  ن   میــا  ایــن  در  می شــود،  شــناخته 
که در  که عبارتنــداز: قلمــرو تقرب الهــی  گانــه اســت  قلمــروی ســه 
که با ساختمان مسجد  شبســتان روی می دهد، قلمرو شبســتان 
کــه از آن بــه حــرم مســجد نیــز نــام برده می شــود و  معــادل اســت 
که از آن  قلمــرو پایانی، فضای پیرامون ســاختمان مســجد اســت 
بــه حریم مســجد نیــز نام برده می شــود.  به بخشــی از قلمروهای 

اساســی مسجد در زیر اشاره می شود:
ك  َنا َرّبُ

َ
که مبتنــی بررهنمود " ِإنــی أ 1. قلمــرو پیــاده: ایــن قلمــرو 

ِس طًوى-طــه، 12- من پروردگار 
َ

ك ِباْلــَواِد اْلُمَقّد
َ
َفاْخَلــْع َنْعَلْیــك  ِإّن

کــه تو در ســرزمین مقــّدس »طوى«  کفشــهایت را بیــرون آر،  تــوام! 
کــه در  کیــد بــر وجــود فضایــی در اطــراف مســجد دارد  هســتی " تا
کــه عملکــرد آن، فضایی  ایــن فضــا دسترســی پیــاده اولویــت دارد 
مخصــوص تفکــر  و ابــراز احترام به مســجد وخشــوع در درگاه خانه 

که نماد تذلل در پیشگاه خداوندی است.  منتسب به پروردگار 
که مبتنــی بر رهنمــود " َو َما َلُهْم  کاربــری:  ایــن معیار  ۲. قلمــرو 
وَن َعِن اْلَمســِجِد اْلَحَراِم...-انفال، 34- 

ُ
بُهُم اهلُل َو ُهْم َیصّد ال ُیَعّذِ

َ
أ

چــرا خــدا آنهــا را مجــازات نکنــد، بــا اینکه از )عبــادت موحــّدان در 
ن  ظَلُم ِمّمَ

َ
کنــار( مســجد الحرام جلوگیــرى می کننــد ... " و " َو َمــْن أ

ن ُیْذَکَر ِفیَها اســُمُه َو ســَعی فــی َخَراِبَها...-بقره، 
َ
َنــَع َمســِجَد اهلِل أ ّمَ

که از بردن نام خدا در مساجد  کس  کیســت ســتمکارتر از آن   -114
کید  کرد و ســعی در ویرانی آنها نمود؟!«  می باشــد، تا او جلوگیــرى 
که بــا عملکرد  بــر وجــود فعالیــت هایــی در اطــراف مســجد می کند 
کم  کــه ایــن ناســازگاری فعالیت هــا دســت  مســجد ســازگارند. چــرا 
که می توان آن را  موجب فرســودگی عملکردی مســجد خواهد شد 
از مصادیق صد و منع مســجد به شــمار آورد. حاصل این اصل در 

ماتریس سازگاری تبیین شده است.
کــه در میادی  گویای آنســت  • اصــل ورود و خــروج: ایــن اصــل 
ورودی و خروجــی شــهرها، فضایی باید برای مســجد در نظرگرفته 
شــود. چنانچه در ســوره اســراء آغاز و پایان ســفر نبی مکرم اســالم 
که: ســْبَحاَن  کرد  را بــه معــراج، از مســجدی به مســجد دیگر بیــان 
ْقصا 

َ
َن اْلَمســِجِد اْلَحَراِم ِإلی اْلَمســِجِد األ ســَرى ِبَعْبِدِه َلْیــاًل ّمِ

َ
ــِذى أ

َ
اّل

ُه ُهَو الســِمیُع اْلَبِصیــُر- پاك و 
َ
ــِذى َبَرْکَنــا َحْوَلــُه ِلنِرَیــُه ِمْن َءاَیِتَنــا ِإّن

َ
اّل

که بنــده اش را در یك شــب، از مســجد الحرام  منــّزه اســت خدایی 
گردش را پربرکت ســاخته ایم- برد، تا  گردا به مســجد االقصی -کــه 
که او شنوا و بیناست«  برخی از آیات خود را به او نشان دهیم؛ چرا 
که ورود و خروج  مومنامه از مبدا و  اسراء-1، و این بدان معناست 

به مقصد مسجد است.
• اصل میزان زمین مورد نیاز: مبتنی بر این اصل، معیار فضای 

ح زیر است: مورد نیاز مساجد به شر
که وارد مسجد شود. *:جمعیتی بالغ 

** : جمعیتی غالبًا در مسجد حضور می یابند.
***: ۰.6 مترمربــع فضــای مــورد نیاز برای نمــاز  و  ۰.2۰مترمربع 

برای فضاهای خدماتی.
ع مقــدس در هنــگام  کــه براســاس قوانیــن شــر ****: از آنجــا 
که  حضــور امام معصوم)ع( نمازهای جمعــه و عیدین فطر و قربان 
در ایــن مســجد اقامــه می گــردد برهمــه مکلفین واجب اســت، لذا 
جمعیت اهل مســجد)ج2( برابر با جمعیت مخاطب مســجد)ج1( 

گرفته شده است2. درنظر 

اصل میزان زمین مورد نیاز مساجد.

جمعیت مخاطب نوع مسجد
مسجد)ج1(*

جمعیت اهل 
مسجد)ج۲(**

 فضای مورد نیاز هر 
فرد در مسجد)ف(*** 

سطح زمین 
مسجد)س(

سطح مسقف

6۰% جمعیت 70% جمعیت محلهمسجد محله1
مخاطب)ج1 *%6۰(

۰.5* سف*ج۰.8۰2 مترمربع

مسجد جامع 2
)منطقه(

7۰% جمعیت 
منطقه

5۰% جمعیت 
مخاطب)ج1 *%5۰(

۰.25* سف*ج۰.8۰2 مترمربع

مسجد جمعه 3
)مصلی(

جمعیت مخاطب 70% جمعیت شهر
مسجد)ج1(****

1۰%*سف*ج2*7۰%۰.8۰ مترمربع

کاربری زمین شهر و کاوشی در نظام مساجد در 
استخراج معیارهای مکانگزینی آن



5۰
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره 19  شماره3  پاییز 1393

۲. شاخص های طراحی شهری
• اصل وحدت: فضای شهری در مقیاس کلی خود و در مجموعه 
کل  همبســته اش، روی به وحدت دارد و یکســانی، در ابن وحدت 
دارای هویتی یگانه می شــود و شــخصیتی خاص ارائــه می دهد. د ر 
که در  شــهر اســالمی این وحدت چیزی جز توحید و بندگی نیســت 
کالبدی، مسجد عهده دار بیان این مفهوم است، لذا در  مقام بیان 
کرد تا این وحدت با محوریت  فضاهای شــهری باید تناســبی برقرار 
مسجد بوجود آید.  چنانچه فرمود:  "َو اْعَتِصُموا ِبَحْبِل اهلِل َجمیعًا َو 
ُقوا...-آل عمران، 96- و همگی به ریســمان الهی چنگ زنید  ال َتَفّرَ
که عالوه دعــوت بر وحدت، محور  کنــده نشــودید..." همچنان  و پرا

کندگی نهی فرمود. وحدت را نیز متذکر شد و از تفرقه و پرا
• اصــل تمرکز: متمرکز شــدن فضاهای شــهری، اعتباری خاص 
را موجــب می شــود و آن را از دیگــر فضاهــا متمایــز می کنــد. بدیــن 
ترتیــب هــر فضــا بــا نحــوه تمرکــز اجزایــش، تعریفــی خــاص می یابد 
و هویتــی مســتقل. ایــن تمرکــز در مجموعــه فضاهــای شــهری در 
شــهرهای اســالمی بر مسجد متوجه اســت. چنانچه در سوره حج 
ْر  ن ال ُتشــِرك بی شــْیئًا َو طّهِ

َ
َنا الْبَرِهیَم َمکاَن اْلَبْیِت أ

ْ
أ فرمود: "َ ِإْذ َبّوَ

کع الســُجوِد)26(- به خاطر بیاور(  َبْیتــَی ِللطائِفیــَن َو اْلَقائِمیــَن َو الّرُ
که جــاى خانه )کعبــه( را براى ابراهیم آماده ســاختیم )تا  زمانــی را 
گفتیم:( چیــزى را همتاى من قــرار مده!  کنــد؛ و بــه او  خانــه را بنــا 
و خانــه ام را بــراى طواف کنندگان و قیام کننــدگان و رکوع کنندگان و 
گونه آلودگی( پاك ساز"و بیان  سجودکنندگان )از آلودگی بتها و از هر 
کــه در فضای شــهری عناصر  کالبــدی ایــن اصــل به معنای آنســت 
که  گردد  کالبدی اطراف مســجد نباید بگونه ای طراحی و احداث 
که در این آیه  تمرکز بر مســجد را در فضای شــهری را متاثر سازد چرا

شریفه از شرک دربرابر پروردگار نهی شده است.
کریم، تالش بر  • اصل قبله: براســاس دســتورات شــفاف قرآن 
کم شبستان ها رو به  که مجموعه بنای مسجد یا دست  آن باشد 
قبلــه باشــد جنانجه رعایت این موضوع در تمرکــز نمازگزاران موثر 
که در سوره بقره فرمود: َو ِمْن َحْیث َخَرْجت َفَوّل ِ  است. همانطور 
ــك َو َما اهلُل ِبَغِفٍل  ّبِ

ُه َلْلَحّقُ ِمن ّرَ
َ
َوْجَهك شــطَر اْلَمســِجِد اْلَحــَراِم َو ِإّن

ج  ــا َتْعَمُلــوَن)149( - از هــر جــا )و از هــر شــهر و نقطــه اى( خــار َعّمَ
شــدى، )به هنگام نماز،( روى خود را به جانب »مســجد الحرام« 
کــن! ایــن دســتور حقــی از طــرف پــروردگار توســت! و خداونــد، از 

آنچه انجام می دهید، غافل نیســت«
گانه است  کم دارای قلمروی سه  • اصل قلمرو: مســجد دست 

کــه در شبســتان روی می دهد،  کــه عبارتنــداز: قلمــرو تقــرب الهــی 
که از آن به  که با ســاختمان مســجد معادل است  قلمرو شبســتان 
حرم مســجد نیز نام برده می شــود و قلمرو پایانی، فضای پیرامون 
کــه از آن بــه حریم مســجد نیز نــام برده  ســاختمان مســجد اســت 

می شود.  به قلمروی بصری مسجد در زیر اشاره می شود:
ِذَن اهلُل 

َ
o قلمــرو بصری: شــاخص اخیر مبتنــی بر رهنمــود "... أ

ن ُتْرَفــَع َو ُیْذکــَر ِفیَهــا اســُمُه...-نور، 36- خداونــد اذن فرمــوده 
َ
أ

کــه نــام خــدا در آنهــا برده  دیوارهــاى آن را بــاال برنــد ؛ خانه هایــی 
کیــد  می شــود، و صبــح و شــام در آنهــا تســبیح او می گوینــد..." تا
کالبدی  که تحــت تســلط  بــر وجــود فضایــی اســت اطراف مســجد 
که  کننده جنبه هــای بصری آن اســت؛چرا مســجد بــوده و تقویــت 
کــردن آن مفید امر و حصر  اذن پــروزدگار متعــال درخصوص مرتفع 
در قیاس با اطراف مسجد است. مانند تمام شهر یزد برای مسجد 
جامــع یــزد یا میــدان نقش جهان برای مســجد شــیخ، چنانچه در 
ِقیُمــوا ُوُجوَهُکْم ِعنَد 

َ
َمَر َربی ِباْلِقســِط َو أ

َ
ســوره اعراف فرمــود: "ُقْل أ

ُکْم َتُعوُدوَن)29(- 
َ
َکَمــا َبَدأ یَن  کّل ِ َمســِجٍد َو اْدُعوُه مْخِلِصیَن َلُه الّدِ

کرده است؛ و توّجه خویش را در نزد  بگو: »پروردگارم امر به عدالت 
کنیــد "- رعایت حریم و  مســجد )و بــه هنــگام عبادت( به ســوى او 
قلمرو بصری مســجد از مصادیق اقامه توجه در نزد مســجد اســت 

که در این آیه بدان امر شده است.
• اصل سادگی: خلوص و صراحت فضای شهری-مکان، درک 
ســریع آن را فراهم می آورد. بی پیرایگی فضای شــهر، آشنایی با آن 
که در بنای مسجد از  را ممکن می ســازد. بنابراین باید تالش شــود 
شــکل ها و فضاهای ســاده هندسی استفاده شــود تا تشخیص آن 

به سادگی صورت پذیرد.
• اصــل نخســتین بنا: بر اســاس این اصل، مبتنی بــر رهنمود " 
ْلَعاَلِمیَن-  ُمَبــاَرکًا َو ُهــًدى ّلِ

َ
ۀ

َ
ــِذى ِبَبّک

َ
ــاِس َلّل َل َبْیــٍت ُوِضــَع ِللّنَ ّوَ

َ
ِإّنَ أ

که براى مردم قرار داده شــد،  آل عمــران، 96- نخســتین خانــه اى 
که پر برکت، و مایه هدایت  که در سرزمین مّکه است،  همان است 
جهانیان اســت " پس از مکانیابی شــهرها، مشــخص شدن حدود 
مناطــق و محله هــا، اولین بنای شــهر، منطقه، محله و... مســجد 
کامل شــود  کامل نباشــد و بتدریج  که بنای آن  آن اســت-هرچند 
ولی درهر حال باید تمام و نمازگزاران را محافظ باشد چنانچه باید 
که در  در مراحل تکمیل در اولویت نســبت به ســایر بناها قرارگیرد- 
آغاز مورد اســتفاده عوامل دست اندرکار ساخت شهر خواهد بود و 

کنان شهرقرار خواهدگرفت. سپس در خدمت سا

چنانچــه مشــاهده شــد، مســجد در ســیر تحــول خــود از تکون 
تــا تحــول و تثبیــب تا تکامــل نقش محــوری در تمام ســطوح نظام 
شــهری از شــهر تا محله و واحد همسایگی داشته است، همچنین 
کــه در جزئیــات اجرایی نیز  ایــن نقــش بــارز نــه تنهــا در مکانگزینی 
کامــال مشــهود اســت، چنانچــه زیباتریــن و خالقانه تریــن روش هــا 
کاری و... در  تــا منبــت  کاری  کاشــی  تــا معمــاری،  از شهرســازی 

که امروزه یکی از منابع اصلی  کار رفته است آنچنان  ســاخت آن به 
شــناخت و ســنجش میزان بالندگی ســبک ها و مکاتب مختلف در 
که مشخص  طول تاریخ از پیدایش تا حال می باشد. اما همانطور 
کارکرد  شــد عدم توجه به این بنای شــاخص شــهرهای اســالمی و 
منحصــر بــه فرد آن در فرآینــد برنامه ریزی مدرن برای توســعه های 
افــول  موجــب  اقتصــادی  حتــی  و  اجتماعی-فرهنگــی  کالبــدی، 

نتیجه
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جایگاه و نقش مســجد در توســعه های اخیر مجتمع های زیســتی 
گذشــته یکی  بخصــوص شــهرهای بــزرگ شــده اســت. چنانچه در 
ک و شــناخت محالت مســکونی و یا حتی  از شــاخص های بارز ادرا
کنان و مجاوران و هم  کز تجاری-راسته های بازار- هم برای سا مرا
کنون برخی  بــرای عابــران، مســجد متعلق به آن بوده اســت ولــی ا
که در توســعه های مدرن تکون یافته اند  کز تجاری  محالت و یا مرا
یا فاقد مسجد هستند و یا مسجد فاقد نقش محوری در آنهاست. 
پژوهش حاضر علت این امر را عدم تدوین ضوابط و معیارهای 
مکانــی مــدون در نظــام برنامه ریــزی فعلی می دانــد چنانچه برای 
و  بوســتان ها  تــا  خریــد  کــز  مرا از  شــهری  گــون  گونا فعالیت هــای 
کــز درمانــی در  کارخانه هــا تــا مرا پارک هــا و مــدارس و ســازمان ها و 
ســطوح مختلــف برنامــه ریــزی شــهری و روســتایی و حتــی ملــی و 
منطقــه ای ضوابــط مشــخص از مکانیابــی تا اجرا برپایــه مطالعات 
و پژوهش های تدوین شــده اســت ولی در این بین توجه شــایانی 
به مســجد نشــده اســت. از این رو پژوهش حاضر از یک ســو تالش 
کیفیت ارتباط آنها در  خود را مصروف در شــناخت انواع مســجد و 
کرد و از ســوی دیگر در صدد تدوین معیارها و شــاخص های   شــهر 
شهرســازی مســجد برآمــد. ماحصــل این بعــد ارائه نظام مســاجد 
شــهری از مسجد جمعه یا مصلی تا مساجد واحد های همسایگی 
کارکرد و ارتباط آنها با یکدیگر بود و در بعد دیگر تدوین  و بازتعریف 
معیارهــا و شــاخص های برنامه ریــزی شــهری، طراحــی شــهری و 

مالحظات اجرایی در ساخت مساجد بوده است.
 این مقاله به هدف تدوین اصول و قواعد مکانیابی مسجد در 
کیفیت تحول مسجد را در  کاربری زمین شهری نقش عملکردی و 
شهرهای قلمرو حکومت اسالمی و از پیدایش آن در هجرت پیامبر 
به مدینه  بررسی و به نتایج مشخصی دست یافته است.  از جمله 
که در تمامــی عرصه های  می تــوان به مســجد به عنوان پدیــده ای 
زندگی فردی و اجتماعی شهروندان حضور داشته و نقش پیشرو در 
کالبدی  تمــام نظامات اجتماعی، فرهنگی، سیاســی، اقتصادی و 

که با این توصیف مسجد مهمترین و با  کرد  را داشته اســت، اشــاره 
که مدنیت شــهر را ســبب می شود و  ارزش ــترین عنصر شــهری اســت 
که از یک مجموعه  در شــهر خود به تکامل می رســد.  در شــهرهایی 
کالبدی مشــخص بوجود آمده  به هم پیوســته و با یک تقســیمات 
و محــالت دارای مرکــز بــا تعریــف مشــخص بوده  انــد، مرکــز محلــه 
بــا عناصــری شــاخص مانند مســجد، حســینیه یــا میدانچــه نمود 
یافتــه، تمامی راههــای اصلی و فرعی به این مرکز منتهی می شــده 
اســت.  وســعت محله و موقعیت قرارگیری مساجد به شکلی بوده 
گیری  کــه مجموعــه محله را تحت پوشــش قــرار داده، امــکان بهره 
از مســجد از تمامــی نقاط محله به راحتی امکان پذیر بوده اســت.  
به عالوه آنکه مکانیابی و ســاخت مســاجد از ظهور اســالم از قواعد 
گاه  و اصــول خاص در هر دوره پیروی می کرده اســت. این معیارها 

کامال بارز و شفاف است. گاه  تلویحی و 
با بررســی متون شهرســازی برای شــناخت معیارهــا و ابزارهای 
شهرســازی برای مکانیابی بهینه عملکردهای شــهری، معیارهای 
که با  کاربــری زمیــن به عنوان اســتانداردی معرفی شــد  مکانــی در 
گیرد.   کاربــری در شــهر مــورد ســنجش قــرار  آن امــکان بهینــه یــک 
کنان و نهادهای مستقر در شهر،  مشخصات محلی و احتیاجات سا
کاربری زمین شهری به شمار می- اساس تعیین معیارهای مکانی 
کلی ســازگاری، آسایش)ظرفیت(،  روند. براین اســاس شش معیار 

ح شده است. کارآیی، مطلوبیت، سالمتی و ایمنی طر
کریــم و همچنین  کیــد بر قــرآن    بکارگیــری منابــع اســالمی بــا تا
کارشناســان دینی امــکان تدوین اصــول و معیارهای  مصاحبــه بــا 
مکانیابی مسجد را فراهم می کند. با تحلیل عملکرد انواع مساجد 
کوچه(، مسجد محلی، مسجد جامع  در شــهر، نمازخانه )مســجد 
و مصلی )مسجد جمعه(  به عنوان سطوح مساجد در شهر، اصول 
سلســله مراتب، مرکزیت، قلمرو، دسترسی، تجمع، قبله، وحدت، 
تمرکز، تفوق و سادگی و اولین بنا به عنوان اصول و قواعد مکانیابی 

مسجد مورد تایید قرار می گیرد.

پی نوشت ها

گیری  1  این روش بر جمع نگری آیات در یک موضوع و دسته بندی و نتیجه 
آن بــر اســاس نظم هــای عقلی و منطقــی، وقوع، تاریخی متکی اســت. به عبارت 
کریم است و مستندات  دیگر تدبر موضوعی، نگاه جمعی به یک موضوع در قرآن 
که تفســیر موضوعی  در ایــن روش فقــط برگرفته از قرآن اســت و این درحالیســت 
کریم از عقل  که برای استنتاج عالوه بر قرآم  شمولی بیش از این دارد، بدان معنا 
که هریک از  و روایات نیز به عنوان منبع تولید، بهره می گیرد. شایسته ذکر است 
که میزان اعتبار نتایج آنها  دو روش فوق فرآیندی منطقی مختص به خود دارند 

کامل از این فرآیند است.  وابسته به استفاده صحیح و 
کشــور،  گــر برطبــق سرشــماری ســال75  2  جمعیــت مخاطــب مســجد)ج1(: ا
بعدخانوار را در ایران 4.2 در نظر بگیریم، آنگاه در این خانوار 2 عدد برای والدین و 
عدد 2.2 برای فرزندان منظور خواهد شــد، نیز با توجه به بزرگ بوردن قاعده هرم 
سنی ایران از میان فرزندان عدد 1 برای فرزندان بیش از 12 سال)راهنمایی به باال( 

کمتر از 12 سال)ابتدایی به پایین( اختصاص می یابد. و عدد 1.2 را به فرزندان 
که سن تکلیف و بلوغ شرعی نیز از 12 سال به باال ذکر شده و یا توصیه  از آنجا 

که فرزندان را از این ســنین به وظایف الهی خویش متوجه ساخت،  به آن شــده 
در نتیجه حدود 7۰% از جمعیت ایران در زمره مکلفین و مخاطبین مسجد)ج1( 

قرار می گیرند.   
** جمعیت اهل مسجد)ج2(: از میان جمعیت مخاطب مسجد)ج1( با لحاظ  
عذرهــای مختلــف برای عــدم حضور در مســجد، 6۰% جمعیــت مخاطب)ج1( را 
کــرد )جمعیت  که به مســجد می آیند ذکر  می تــوان بــه عنوان متوســط جمعیتی 
اهل مســجد)ج2=6۰%*ج1((. در محاســبه جمعیت اهل مسجد)ج2(، توجه به 
نــوع مســجد و احــکام ورود به مســجد و احکام خاص مرتب بر آن و شــعاع تحت 

پوشش آن اهمیت بسزایی دارد. 
*** فضای مورد نیاز هر نمازگزار در مسجد)ف(:  با توجه به ابعاد فیزیولوژیک 
کیفیــت ادای نمــاز و حرکات مخصــوص آن، به ازای هــر نمازگزار ۰.8  انســان، نیــز 

گرفته شده است. مترمربع در نظر 
گفته شــد ســطح زمین مورد  ســطح زمین مورد نیاز مســجد: با توجه به آنچه 
نیاز مسجد از حاصل ضرب فضای مورد نیاز برای هر نمازگزار)ف( و جمعیت اهل 

کاربری زمین شهر و کاوشی در نظام مساجد در 
استخراج معیارهای مکانگزینی آن
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مسجد)ج2( به دست می آید)ف* ج2(.
کــه در فضــای  گونــی  گونا ســطح مســقف مســجد: بــا توجــه بــه عملکردهــای 
مســجد صورت می گیرد، سطح مسقف-زیربنا-برای مسجد تعیین می گردد. در 
کردن این ســطح، نوع مســجد و عملکرد آن در شهر مورد اهمیت بسزایی  معین 
است، چنانچه مساجد جامع باید پذیرای معتکفین و یا دسته های عزاداری در 

ایام محرم در حوزه تحت پوششش خود باشند.
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