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چکیــــده: 

به كاربري  تبيين رابطه ی سازگاري كاربري هاي جانبي مساجد نسبت 
عبادي، با محل استقرار آنها نسبت به فضاهاي اصلي عبادت

عبدالحميد نقره كار*

پريسا يماني **

مهدی حمزه نژاد ***

دانشيار دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران )نویسنده ی مسئول(

دانشجوي دكتراي معماري دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ایران

استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران 

تاریخ دریافت مقاله: 96/12/02  تاریخ پذیرش نهایی: 97/06/19

انتخاب كاربري هاي جانبي و محل استقرار آنها، جزو پرچالش ترین قسمت هاي طراحي مسجد مي باشد. در فتاواي مراجع تقليد، 
سازگاري یا سنخيت هر كاربري با كاربري عبادي مبناي انتخاب آن كاربري در مسجد در نظر گرفته شده است. اما آیا در 
طراحي معماري مسجد، موقعيت استقرار فضاي هر كاربري نيز مرتبط با ميزان سازگاري آن است؟ در رابطه با این سؤال این 
فرضيه مطرح مي شود: هر چه ميزان سازگاري و یا سنخيت كاربري جانبي با كاربري عبادي بيشتر باشد در وضعيت استقرار 

خود نيز باید در مکاني نزدیکتر به فضاهاي عبادت جاگذاري شود. 
هدف از این مقاله، مشخص كردن معيارهاي سازگاري كاربري هاي جانبي با كاربري عبادي، اولویت بندي كاربري هاي جانبي 
بر مبناي درجه ی سازگاري، مشخص كردن جایگاه كاربري هاي جانبي نسبت به فضاهاي عبادت و در نهایت تبيين رابطه ی 

ميان ميزان سازگاري و موقعيت استقرار كاربري هاي جانبي مساجد نسبت به كاربري عبادي است.  
جهت دست یابي به این هدف، ابتدا از طریق ارائه ی پرسشنامه به متخصصين طراحي معماري مسجد و تحليل آن با آزمون 
خي دو، جایگاه هر كاربري نسبت به كاربري عبادي مشخص شد. سپس با مراجعه به فتاواي مراجع تقليد معيارهاي سازگاري، 
شامل عدم منافات با شأن مسجد و عدم ایجاد مزاحمت، استخراج و بر این مبنا پرسشنامه اي به خبرگان مذهبي و معماري 
ارائه گردید و با مدل رتبه بندي تاپسيس درجه ی سنخيت كاربري ها اولویت بندي شد. در انتها كاربري هاي مشخص شده در 
هر جایگاه استقرار )گام اول(، با اطالعات بدست آمده در رابطه با ميزان سازگاري هر كاربري با كاربري عبادي )گام دوم( 

مورد مقایسه قرار گرفتند.
این مقاله در دستيابي به اهداف فرعي، معيارهاي سازگاري كاربري هاي جانبي با كاركرد عبادي در مساجد را استخراج نمود. 
بر این مبنا، كاربري ها، به چهار دسته تقسيم شدند كه مي تواند مبناي انتخاب كاربري ها براي مسجد باشد. جاگذاري كاربري ها 
در مسجد نسبت به فضاي عبادي نيز مشخص گردید. در راستاي سنجش فرضيه پژوهش مشخص گردید لزوماً سازگاربودن 
كاربري جانبي با كاربري عبادي، دليل بر نزدیك شدن محل استقرار آن به كاربري عبادي نمي باشد. توصيه ی استقرار براي 
برخي كاربري هاي با سطح سازگاري بسيار باال در درون مسجد و براي كاربري هاي ناسازگار در خارج مسجد بوده است. ولي 
در مورد كاربري هاي با سطوح سازگاري متوسط و كم، اینگونه نيست و در طراحي معماري آنها بایستي تدابيري را اندیشيد كه 

در عين حال كه كاربري به لحاظ عملکردي پاسخگوست؛ براي مسجد مزاحمتي نداشته باشد. 

واژه های كليدی: كاربري عبادي، كاربري هاي جانبي مساجد، جاگذاري كاربري ها، سازگاري.

*a_noghrekar@ iust.ac.ir **p_yamani@iust.ac.ir
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هر  مکاني  و  زماني  ویژگي هاي  اگرچه  مي شود.  خاص 
مسجد مي تواند برنامه ی فيزیکي آن را متفاوت سازد؛ ولي 
بر  بایستي  مناسب  استقراري  محل  در  كاربري ها  انتخاب 
پذیرد.  صورت  است؛  سازگار  شرع  با  كه  اولویتي  مبناي 
هر  سنخيت  یا  سازگاري  تقليد،  محترم  مراجع  فتاواي  در 
در  كاربري  آن  انتخاب  مبناي  عبادي  كاربري  با  كاربري 
آیا در طراحي معماري مسجد،  اما  نظر گرفته شده است. 
ميزان  با  مرتبط  نيز  كاربري  هر  فضاي  استقرار  موقعيت 

است؟  آن  سازگاري 
در رابطه با این سؤال این فرضيه مطرح مي شود: هر چه 
كاربري  با  جانبي  كاربري  سنخيت  یا  و  سازگاري  ميزان 
در  باید  نيز  خود  استقرار  وضعيت  در  باشد؛  بيشتر  عبادي 

شود.  جاگذاري  عبادي  كاربري  به  نزدیکتر  مکاني 
پاسخ  زیر  سؤاالت  به  بایستي  فرضيه  این  سنجش  براي 

شود: داده 
o كدام كاربري ها سازگاري یا سنخيت بيشتري با كاربري 

عبادي دارند؟
فضاهاي  به  نسبت  جانبي  كاربري هاي  استقرار  محل   o

باشد؟ بایستي  صورت  چه  به  عبادي 
مشخص  ابتدا  در  پژوهش،  این  از  هدف  ترتيب  بدین 
كاربري  با  جانبي  كاربري هاي  سازگاري  معيارهاي  كردن 
عبادي، اولویت بندي كاربري هاي جانبي بر مبناي درجه ی 
جانبي  كاربري هاي  جایگاه  كردن  مشخص  سازگاري، 
نسبت به فضاهاي عبادت، و در نهایت در راستاي سنجش 
و  سازگاري  ميزان  ميان  رابطه  تبيين  پژوهش،  فرضيه ی 
به  نسبت  مساجد  جانبي  كاربري هاي  استقرار  موقعيت 

است.   عبادي  كاربري 
در این پژوهش، در راستاي پاسخ به سؤال اصلي پژوهش، 
براي  شده اند.  مشخص  مساجد  جانبي  كاربري هاي  ابتدا 
مساجد  براي  را  بيشتري  جانبي  كاربري هاي  بتوان  اینکه 
سطح  در  مساجد  بررسي  مورد  مساجد  مقياس  برشمرد؛ 
آنها  جاگذاري  است. سپس  گرفته شده  نظر  در  منطقه اي 
در پالن نسبت به فضاهاي اصلي عبادت مشخص گردیده 
اولویت بندي  براي  مبنایي  ایجاد  منظور  به  آن  از  پس  و 
با  جانبي  كاربري هاي  سازگاري  معيارهاي  كاربري ها،  

مقدمه
به عنوان قلب شهر  در شهرهاي اسالمي همواره مساجد 
و محالت آن، مطرح بوده اند. پيامبر اكرم )ص(  با تأسيس 
در  را  اسالمي  جامعه ی  واقع  در  مدینه،  در  مسجد  اولين 
مدینه پایه گذاري كردند. این بناي هرچند كوچك، در تحقق 
ایفا مي نمود. مسجدالنبي  را  نقشي كليدي  بزرگ،  اهدافي 
عالوه بر آنکه مركز عبادي- سياسي مدینه در آن زمان به 
شمار مي آمد؛ محور اكثر فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي 
مردم نيز قرار داشت. »مسجد در صدر اسالم، تنها براي اداي 
فریضه نماز نبود. بلکه مركز جنب و جوش و فعاليت هاي 
وقت  هر  بود.  مسجد  همان  مسلمانان،  اجتماعي  و  دیني 
الزم مي شد اجتماعاتي صورت گيرد؛ مردم را به حضور در 
مسجد دعوت مي كردند و مردم از هر خبر مهمي، در آنجا با 
خبر مي شدند« )مطهري 1378 ،193(. بدین ترتيب صحن 
تاالر  عنوان  به  شبستان  جمعي،  فضاي  عنوان  به  مسجد 
شهر و گوشه ها و پاي ستون  ها به عنوان مدرسه، درمانگاه، 
شوراي حل اختالف و... استفاده مي شد. این در حالي بود 
برپا مي شد. در  نماز جماعت  بار در مسجد  پنج  كه روزي 
ساعاتي از روز محل تزكيه و تهجد مسلمانان بود و مکان 
امن خلوتي براي مسافري خسته كه به مدینه مي آمد. این 
تنوع عملکردي دیدگاه پيامبر را درباره ی مسجد و نقش آن 
در جامعه به خوبي نشان مي دهد )مهدوي نژاد و مشایخي 
1389، 66(. این نوع نگاه تا حدي در برخي از دوره هاي 
بر كاركرد اصلي  تداوم داشت. مساجد عالوه  نيز  اسالمي 
آنها -كه كاركرد عبادي است- كاركردهاي جانبي فراواني 
نيز داشته اند. وجود كاركردهاي متنوع در مساجد از جمله 

عوامل پویایي و حيات اجتماعي آنها بوده است. 
امروزه نيز مساجد فراواني با كاربري هاي مختلف در حال 
عملکردهاي  وجود  قابليت  هستند.  بهره برداري  و  ساخت 
و  مناسب  كاربري هاي جانبي  انتخاب  در مساجد،  مختلف 
محل استقرار آن را جزو پرچالش ترین قسمت هاي طراحي 
مسجد مي سازد. به ویژه اینکه طراح معمار مسجد، گاه از 
حتي  و  امنا  هيئت  و  جماعات  ائمه  ی  چون  افرادي  طرف 
به  كاربري  كردن  كم  یا  و  اضافه  به  مجبور  نمازگزاران، 
جایي  در  كاربري  قرارگيري  محل  بر  اصرار  یا  و  مسجد 
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براین  است.  گردیده  استخراج  مساجد،  در  عبادي  كاركرد 
مبنا درجات نزدیك شدن هر فضا نسبت به فضاي عبادي 
با درجات سازگاري آن مورد مقایسه قرار گرفته شده است.

روش پژوهش
براي سنجش فرضيه ی پژوهش، سه گام مشخص برداشته 
شد. در گام اول، به منظور شناسایي كاربري هاي موجود در 
مساجد با مقياس منطقه اي، ابتدا ضوابط و مقررات طراحي 
مسجد )مركز رسيدگي به امور مساجد 1395، 34( مراجعه 
با  آنگاه  و كاربري هاي مساجد منطقه اي استخراج گردید. 
بررسي چهار مسجد منطقه اي در تهران مورد تکميل قرار 
بازنگري  نفر خبرگان متخصص  با دو  مراجعه  با  و  گرفت 
شد. سپس جهت جاگذاري فضاي مختص هر كاربري، در 
ارتباط با فضاي عبادي، با استفاده از منابع مکتوب در رابطه 
با ارتباط ميان فضاها، 5 حالت مشخص گردید. با استفاده 
از كاربري هاي مستخرج و پيشنهادات جایگذاري كاربري ها 
نسبت به كاربري عبادي، پرسشنامه ی بسته پاسخي طراحي 
طراحي  متخصصين  از  نفر   25 شامل  آماري  جامعه  به  و 
نمونه گيري  صورت  به  اعضا  شد.  ارائه  مساجد،  معماري 
غيراحتمالي به روش هدفدار قضاوتي برگزیده شدند. بدین 
ترتيب از پرسش شوندگان، خواسته شد كه  براي جاگذاري 
نظر  اظهار  پيش رو  گزینه  با 5  جانبي مساجد  كاربري   25
مورد  دو1  خي  آزمون  با  آمده  بدست  جواب هاي  و  كنند 
بررسي قرار گرفت و جایگاه هر كاربري نسبت به كاربري 

عبادي مشخص گردید.
هر  سازگاري  ميزان  شناسایي  منظور  به  دوم  گام  در 
كاربري با كاربري عبادي، ابتدا به فتاواي پنج نفر از مراجع 
و  گزینش  براي  معيارهایي  و  شد  مراجعه  تقليد2  محترم 
با  آن  از  پس  گردید.  استخراج  كاربري ها  اولویت بندي 
استفاده از معيارهاي مستخرج و كاربري هاي شناسایي شده؛ 
اوليه  از بررسي  پرسشنامه ی بسته پاسخي طراحي و پس 
و آزمایشي، به  همراه خالصه اي از مراحل انجام  پژوهش  
و اهداف آن، به جامعه ی آماري شامل دو گروه از خبرگان 
شامل ده نفر خبرگان مذهبي3 و ده نفر خبرگان معماري 
مسجد4 ارائه شد. اعضا به صورت نمونه گيري غيراحتمالي 

شدند.  برگزیده  قضاوتي  هدفدار  روش هاي  از  تركيبي  و 
سپس به منظور اندازه گيري پایایي پرسشنامه ضریب الفاي 
كرونباخ براي پرسشنامه دو گروه اندازه گيري شد. ضریب 
آلفاي كروباخ براي پرسشنامه ی گروه مذهبي معادل 0.87 
نشان  كه  0.75محاسبه شد  معادل  معماري  گروه  براي  و 
جهت  است.  برخوردار  خوبي  پایایي  از  پرسشنامه  مي دهد 
جمع بندي و تحليل پرسشنامه ها، با رویکردي تحليلي از 
مدل تصميم گيري و رتبه بندي تاپسيس5 استفاده شد و بر 
این مبنا اولویت بندي كاربري هاي جانبي مساجد با كاربري 

پذیرفت. عبادي صورت 
جایگاه  هر  در  شده  مشخص  كاربري هاي  سوم،  گام  در 
با  رابطه  در  آمده  بدست  اطالعات  با  اول(،  )گام  استقرار 
دوم(  )گام  عبادي  كاربري  با  كاربري  ميزان سازگاري هر 

گرفتند. قرار  مقایسه  مورد 
مباني نظري پژوهش

و  روایات  و  احادیث  آیات،  به  دیني  مطالعات  حوزه ی  در 
مساجد  در  انجام  قابل  فعاليت هاي  مورد  در  وارده  احکام 
پرداخته شده و البته تأكيد بيشتر بر كاربري هایي است كه 
به  واقع  در  كه  مي گرفته  صورت  پيامبر)ص(  مسجد  در  
عنوان مباني نظري این پژوهش هستند. رحيم نوبهار یکي 
است كه كتاب  پژوهشگران حوزه ی مسجد  معتبرترین  از 
)نوبهار  مي باشد  اهميت  حائز  بسيار  وي  مسجد  سيماي 
1376(. كتاب احکام مسجد فالح زاده نيز به مسائل حکمي 
مسجد پرداخته است )فالح زاده 1384(. پایان نامه هایي نيز 
پایان نامه  در سطح كارشناسي ارشد حوزه هاي علميه مانند 
عنوان  تحت  العالميه  المصطفي  جامعه  علميه  حوزه 
»مسجد و كاركردهاي آن از منظر قرآن و حدیث« انجام 
شده است )ننگرو 1387(. برخي منابع خارجي نيز به این 
در  كه  احادیثي  به  گاه  كه  آنجا  از  ولي  پرداخته اند؛  مهم 
فقه شيعه معتبر نيستند اشاره شده؛ نمي توان صرفًا به آنها 
تکيه نمود)حاج محمد رسدي6 1998؛ سفاهيك7 2015؛ 

.)1387 مرتضي8 
در یك جمع بندي كلي مطالعات دیني این حوزه، مي توان 
توصيه  مسجد  در  فعاليت ها  بسياري  انجام  اگرچه  گفت 
در  فعاليتي  انجام هر  اجازه ی  كه  نيست  اینگونه  اما  شده؛ 
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مسجد داده شود و در احادیث و روایات نقل شده از ائمه 
شده  نهي  فعاليت ها  برخي  انجام  از  معصومينعليهم السالم 
این مقوله سه  است. در جمع بندي كلي مي توان گفت در 

است. قابل شناسایي  روایات  و  احادیث  از  دسته 
شده  توصيه  مساجد  در  آنها  انجام  بر  كه  فعاليت هایي   .1
است؛ مانند تالوت قرآن، دعا و رازو نياز، یاد دادن یا یاد 
قرآني،  دانش هاي  به ویژه  دانش  و  قرآن  و  ایمان  گرفتن 
اجتماعي،  و  دیني  مذاكره ی  خير،  كار  و  احکام  و  تاریخ 

عتکاف ا
آنها در مساجد نهي شده است؛  انجام  2. فعاليت هایي كه 
مانند خرید و فروش، فعاليت اقتصادي )اعم از كارتوليدي 
بيهودگي،  در  بلند شدن صدا، غوطه ور شدن  یا خدماتي(، 
قضاوت، اجراي حد، صحبت از دنيا و دوستي دنيا، خوابيدن، 

گذرگاه قرار دادن مسجد.
انجام  اجازه  ی  خاص  شرایطي  تحت  كه  فعاليت هایي   .3
مسلمانان  اقامت  مانند  است؛  شده  داده  مساجد  در  آنها 
فقير و تهيدست و نمایندگاني كه براي مذاكره آمده بودند؛ 
مداواي مجروحين در مواقع جنگ، غذا دادن فقرا و وليمه، 
شعرخواني در دفاع از رسول خدا )ص(، محل تطهير در كنار 

مسجد. درب 
پيشينه ی پژوهش

اسالمي،  شهرهاي  در  مساجد  مهم  نقش  به  توجه  با 
است.  گرفته  صورت  زمينه  این  در  بسياري  پژوهش هاي 
با این وجود، پژوهشي كه به طور مستقل، به كاربري هاي 
جانبي و محل استقرار آنها در مساجد بپردازد كم است و 
پژوهش هاي مختلف تنها در بخشي از پژوهش خویش به 

پرداخته اند. مهم  این 
در برخي مطالعات معماري و شهرسازي، سعي در ارائه ی 
كاربري ها  انتخاب  براي  معيارهایي  و  و ضوابط  استاندارها 
این  از  آنها در مساجد شده است. یکي  استقرار  و نحوه ی 
توسط  كه  است  كتاب »معيارهاي طراحي مساجد«  منابع 
شوراي معماري مركز رسيدگي به امور مساجد نوشته شده 
و به عنوان دستورالعمل اجرایي طراحي مساجد تهران مورد 
نياز  مورد  فضاهاي  كتاب  این  در  مي گيرد.  قرار  استفاده 
و  داده شده  توضيح  مختلف  مقياس هاي  در  مساجد  براي 

با دسته بندي آنها به فضاهاي اصلي، جانبي و الحاقي، به 
نموده  مشخص  را  پالن  در  فضاها  استقرار  الگوي  نوعي 

امور مساجد 1395، 19(. به  )مركز رسيدگي 
كتاب  حوزه  این  در  منابع  ترین  اهميت  پر  از  یکي 
»راهنماي معماري مسجد« است كه توسط زرگر، ندیمي 
و مختارشاهي در دانشگاه شهيد بهشتي منتشر شده است. 
مسجد  كاربري هاي  زمينه ی  در  كتاب  این  در  ایشان 
كاركرد  اصلي ترین  كه  وجودي  »با  نویسند:  مي  این گونه 
مسجد عبادت بوده و هست؛ ولي به حکم ضرورت، مسجد 
بوده  زماني  مختلف  مقاطع  در  مختلفي  نقش هاي  ایفاگر 
ایشان   .)26  ،1386 مختارشاهي  و  ندیمي،  )زرگر،  است« 
از كارها را در  انجام دو دسته  امام خميني،  بر اساس فقه 
مسجد روا نمي دارد. »دسته ی اول اموري است كه انجام 
آن در مسجد با شأن و منزلت خانه ی خدا سازگاري ندارد. 
دسته ی دوم، كارهایي است كه پرستشگاه بودن و جنبه ی 
عبادي آن را دچار آسيب مي كند )همان، 27(. در نهایت به 
عنوان راهکار طراحي مساجد، در زمينه ی عملکردها آمده 
است: »به نظر مي رسد كه در نظر گرفتن محلي جدا براي 
فعاليته اي جنبي در كنار مسجد و یا حداقل اختصاص دادن 
قسمتي از محوطه ی مسجد به فعاليت هاي جنبي راه حل 
مناسبي باشد؛ تا به این وسيله تداخلي چه از نظر عملکرد و 

چه از نظر شأن و قداست با عبادت
-كه در واقع عملکرد اصلي مسجد است- صورت نگيرد. 
به این ترتيب مي توان فضاي شبستان را به انجام عبادات 
آن  مجاور  فضاهایي  در  فعاليت ها  سایر  و  داد  اختصاص 
نتيجه گيري  این   .)27  ،1386 )زرگر  گردند  ساماندهي 
را  كاربري ها  استقرار  الگوي  یك  كلي  صورت  به  اگرچه 
مشخص مي كند؛ ولي به محل استقرار كاربري ها با توجه 

است. ننموده  اشاره اي  آنها  سازگاري  به 
پژوهشي نيز در دانشگاه تربيت مدرس تحت عنوان »تدوین 
استانداردهاي فضاهاي معماري: ضوابط، معيارها و راهنماي 
طراحي مساجد در اقليم هاي پنجگانه« توسط بمانيان انجام 
شده است. در این پژوهش، در رابطه با كاربري هاي جانبي 
در نگاهي كلي توصيه می كند كه »بایستي از كاربري هاي 
نامتجانس و مزاحم و متراكم با شأن مسجد اجتناب نمود 
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مسجد  شأن  با  متناسب  و  هم شأن  بایستي  كاربري ها  و 
باب  در  پژوهش  این  توصيه ی   .)1391 )بمانيان  باشند« 
عملکردها، پيش بيني فضاهاي مورد نياز براي عملکردهاي 
با  عملکردها  سایر  تداخل  عدم  )رعایت  الحاقي  جانبي 
)حائز  اندروني  عرصه ی  تفکيك  مسجد(،  عبادي  عملکرد 
فضيلت( و بيروني )فاقد فضيلت( و حداقل تزاحم و حداكثر 
توافق در عملکردها، است. در این پژوهش نيز، تشخيص 
كاربري هاي نامتجانس و مزاحم و متراكم با شأن مسجد بر 
عهده ی طراح و كارفرما گذاشته شده است و صراحتًا بيان 
ننموده كه كدام كاربري ها با چه ميزاني از شأنيت هستند 
و اینکه چه فعاليتي بایستي در چه عرصه اي مستقر شود.

نزدیك  بسيار  پژوهش  این  مباحث  به  كه  معتبري  منبع 
نقي  زاده  نوشته ی  مي شود؛ كتاب شهر و معماري اسالمي 
انقالب  از  پس  كه  است  معتقد   )1387 ( نقي زاده  است. 
اسالمي مساجد تاحدودي نقش اصلي خویش را در رابطه 
با سایر عملکردهاي اجتماعي بازیافته اند )همان، 352(؛ اما 
با  رابطه  در  مي كند؛  اشاره  بدان  كه  اهميتي  حائز  نکته ی 
چون  مي دارد  اظهار  وي  فعاليت هاست.  این  انجام  فضاي 
دهه هاي  طي  شده  احداث  مساجد  به ویژه  مساجد  غالب 
گذشته، براي انجام فعاليت هاي اجتماعي طراحي نشده اند؛ 
نيازهاي  پاسخگوي  جامع  صورت  به  مي توانند  به ندرت 
مواجه  اغتشاش  و  فضا  كمبود  با  غالبًا  و  باشند  اجتماعي 
بوده و ارتباط فضاها و فعاليت هاي مختلف از یك نظم و 
نيستند كه در  هماهنگي و سلسله مراتب منطقي برخوردار 
طراحي هاي جدید بایستي توجه جدي به آن مبذول شود. 
با شبستان  ارتباط فضاهاي آموزشي و كالس ها  في المثل 
باشد كه  از فضایي  ارتباطي بسيار قوي تر  مسجد مي تواند 
دیگر  نکته  ی  مي یابد.  اختصاص  به صندوق قرض الحسنه 
به صورتي  بایستي  آن  اطراف  و  این كه مجموعه مسجد 
طراحي شوند كه نقش اصلي به مسجد واگذار شود و سایر 
فعاليت ها با رعایت سلسله مراتب و هماهنگي همجواري ها،  
كردن  مشخص   .)353 )همان،  یابند  گسترش  آن  حول 
ميزان سازگاري هر كاربري با كاربري عبادي كه نقي زاده 
تحت عنوان سلسله مراتب از آن یاد مي كند؛ یکي از اهداف 
گسترش  و  بسط  جهت  در  گامي  و  است  حاضر  پژوهش 

نظر نقي زاده نيز می باشد. در ضمن سعي بر این است كه 
راه هاي  و  تبيين شود  ميزاني  تا  مزاحمت  هاي هر كاربري 

بيان گردد. از طریق معماري  كنترل آن 
عملکردها  با  رابطه ی مسجد  راه حل،  ارائه ی  در  نقي زاده 
و فعاليت هاي فردي و جمعي و شهري را در دو رابطه ی 
رابطه ی  است.  كرده  طبقه بندي  بيروني  و  دروني  اصلي 
با  متناسب  كه  است  فعاليت هایي  دسته  آن  متوجه  درون 
فضاي  در  توانند  مي  و  است  مسجد  معنویت  و  شئونات 
درون مسجد انجام شوند. رابطه ی بيروني نيز به آن دسته 
از فعاليت هاي شهري اطالق مي شود كه در خارج از فضاي 
و  توضيح كه درجه ی قرب  این  با  از  مسجد رخ مي دهند 
همجواري آنها با مسجد، تابع سلسله مراتبي است كه طي 
آن به آرامش و معنویت و ارزش و مقام و طهارت و قداست 

)همان، 397(. نياید  وارد  مسجد خدشه اي 
بنام  اساتيد  از  -كه  رسدي  محمد  حاج  تاج الدین  محمد 
دانشگاه هاي مالزي است- در كتاب مسجد به عنوان مركز 
توسعه اجتماعي، كاربري هایي را براي مسجد برمي شمارد و 
با توجه به شرایط خاص فرهنگي اجتماعي مالزي، الگویي 
بيشتر  مي نماید.  پيشنهاد  مساجد  در  فضاها  استقرار  جهت 
توصيه هاي ایشان، توصيه هاي فقهي در طراحي فضاهایي 
مانند شبستان، ورودي، نمازخانه ی خانم ها و سرویس هاي 
ميان  ارتباط  در  ریزي  نکات  به  گاه  ولي  است؛  بهداشتي 
گروه بندي  براي  پيشنهاداتي  مثاًل  مي كند.  اشاره  فضاها 
چندفضا با هم ارائه مي نماید و یا  در ارتباط ميان فضاها با 
شبستان به سرریزي جمعيت و نيز توسعه ی آینده مسجد 
توجه دارد كه بسيار حائز اهميت است )حاج محمد رسدي 

 .)1998
بررسي و تحليل داده ها

همانطور كه در روش تحقيق بيان شد؛ جهت سنجش این 
فرضيه، در این مقاله سه گام مشخص برداشته شد. در گام 
در هشت دسته ی  را مي توان  كاربري هاي مستخرج  اول، 
اجتماعي،  خدماتي،  بهداشتي،  فرهنگي،  آموزشي،  كلي 
البته هر  و ورزشي دسته بندي كرد؛ كه  تجاري، مسکوني 
كدام از این كاربري ها به كاربري هاي ریزتري هم تقسيم 
مشاهده  را  ریز كاربري ها  مي توان   1 جدول  در  كه  شدند 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 17

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1012-en.html


فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره نوزدهم / تابستان 1397 / سال ششم 60

كاربري،  نمود. سپس جهت جاگذاري فضاي مختص هر 
و  گردید  مشخص  حالت   5 عبادي،  فضاي  با  ارتباط  در 
 25 جاگذاري  براي  كه   شد  خواسته  پرسش شوندگان،  از 
كاربري جانبي مساجد با 5 گزینه پيش رو اظهار نظر كنند. 
نيز  و  پژوهش  پيشينه ی  از  اقتباس  با  تقسيم بندي  این 
مبحث رابطه ی ميان دو فضا در كتاب زیبایي شناسي گروتر 
استخراج شد )گروتر 1381، 251(. بدین ترتيب هر كاربري 
مي تواند درون مجموعه مسجد و یا خارج از آن باشد. در 
صورتي كه درون مسجد باشد؛ بر اساس نوع ارتباط بصري 
و حركتي به سه درجه با دید و حركت قوي به فضاهاي 
به  محدود  و  شده  كنترل  حركت  و  دید  امکان  با  اصلي، 
فضاهاي اصلي و نيز با تفکيك كامل دید و حركت نسبت 
از  خارج  در  اگر  و  شده  تقسيم بندي  اصلي  فضاهاي  به 
از  خارج  یا  و  مسجد  كنار  مکمل  فضاي  در  باشد؛  مسجد 
حریم مسجد دو گزینه ی پيش رو هستند كه نمودار آن به 

.)1 )تصویر  است  ترسيم شده  صورت شماتيك 

0.05 نسبت به كاربري عبادي مشخص گردید. نتایج نشان 
خبرگان  نظر  از  95درصد،  اطمينان  سطح  در  كه  مي دهد 
معماري مسجد در مورد جایگاه قرارگيري 20 كاربري اتفاق 
نظر وجود دارد. در مورد 5 كاربري باقيمانده نيز با تجميع 

سه گزینه ی اول در جاگذاري كاربري ها، مي توان در
4 مورد به توافق نظر دست یافت. نتایج حاصله در جدول 
1 درج شده است كه مي تواند در طراحي معماري، مبناي 
اصلي  فضاهاي  به  نسبت  جانبي  كاربري هاي  مکانيابي 

باشد.  عبادت 
سازگاري  ميزان  كردن  مشخص  براي  دوم،  گام   در 
ابتدا سازگاري  باید  با كاربري عبادي،  كاربري هاي جانبي 
را تعریف كرد. بر مبناي نظر 5 نفر از مراجع محترم تقليد 
در رابطه با كاربري هاي جانبي مساجد، در یك بيان كلي 
در  جانبي  كاربري  وجود  اجازه ی  جهت  گفت  مي توان 
مسجد  در  فعاليتي  انجام  به  اجبار  كه  در صورتي  مساجد، 
باشد؛  نداشته  منافاتي  وقف  كيفيت  با  فعاليت  آن  و  نبوده 
كه  مي شود  داده  مسجد  در  فعاليت هایي  انجام  اجازه ی 
كاربران  براي  مزاحمتي  و  نداشته  مسجد  شأن  با  منافات 
عبادي ایجاد ننمایند؛ كه این دو شرط به عنوان معيارهاي 
گزینش و اولویت بندي كاربري هاي جانبي مساجد در نظر 
آن  سازگاري  عنوان  تحت  پژوهش،  این  در  و  شد  گرفته 

مي شود. برده  نام  آن  از  عبادي  كاربري  با  كاربري 
بر مبناي معيارهاي سازگاري نيز، پرسشنامه بسته پاسخي 
طراحي شد كه این دو معيار را براي كاربري هاي مستخرج 
از  ترتيب  بدین  مي  سنجيد.  منطقه اي  مساجد  مقياس  در 
پرسش شوندگان، خواسته شد كه براي 25 كاربري جانبي 
مساجد  با طيف ليکرت در مورد دو شاخص مزاحمت  و 
اظهار  عبادي  كاربري  با  جانبي  كاربري هاي  شأنيت  عدم 
نظر كنند. پس از جمع آوري پرسشنامه ها، به منظور تحليل 
با  كمي  مقياس  به  تبدیل  ليکرت  كيفي  مقياس هاي  آنها 

نمره دهي از 0 تا 5 گردید. 
تصویر 1. نمودار شماتيك قرارگيري كاربري ها در فضاي مسجد

جواب هاي بدست آمده، با آزمون خي دو مورد بررسي قرار 
گرفت. این آزمون از آزمون هاي آماري و از نوع ناپارامتري 
كار  به  اسمي  متغيرهاي  همقوارگي  ارزیابي  براي  و  است 
مي رود. بدین صورت جایگاه كاربري ها با  سطح معناداري 
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جدول 1. نظر خبرگان در رابطه با محل قرارگيري هر كاربري نسبت به فضاهاي 
اصلي عبادت )شبستان و گنبدخانه( 

مدل  از  پرسشنامه ها،  این  تحليل  و  جمع بندي  جهت 
تصميم گيري و رتبه  بندي تاپسيس استفاده شد. این مدل توسط 
بهترین  از  یکي  و  پيشنهادشد   1981 سال  در  یون  و  هوانگ 
مدل هاي تصميم گيري چندشاخصه است. در این روش با توجه 
به چند معيار، ميتوان گزینه ها را اولویت بندي كرد. در انتهاي 
استخراج مي شود  نام شاخص شباهت  به  فاكتوري  محاسبات 
كه مبناي اولویت بندي گزینه هاست. تمام مراحل این روش با 
اولویت  نرم افزار اكسل محاسبه شد. تصویر 2  فرمول دهي در 
وجود كاربري ها در مساجد منطقه اي را از نظر دو گروه معماران 
نام  آن،  افقي  محور  در  كه  مي دهد  نشان  مذهبي  علماي  و 
درج  شباهت  شاخص  عدد  آن،  عمودي  محور  در  و  كاربري 
شده است. در این جدول كاربري ها با توجه به ميزان شاخص 
درجه ی شباهت، به چهار دسته ی بسيار سازگار، سازگار، كمي 
به  اولویت بندي  این  شده اند.  دسته بندي  ناسازگار  و  سازگار 
برنامه ریزان و طراحان مسجد كمك مي كند كه كاربري ها را بر 

نمایند.  انتخاب  شده،  مشخص  اولویت  مبناي 
در گام سوم، ارتباط كاربري هاي مشخص شده در هر جایگاه 
اول  گام  در  -كه  عبادت  اصلي  فضاهاي  به  نسبت  استقرار 
كاربري  با  كاربري  آن  با درجه ی سازگاري  مشخص گردید- 

 .)3 )تصویر  گردید  مشخص  دوم،  گام  از  مستخرج  عبادي، 
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تصویر 2. نمودار درجات سازگاري كاربري هاي جانبي مسجد با كاربري عبادي )مأخذ: نگارندگان(

تصویر 3. بررسي رابطه ی سازگاري كاربري هاي جانبي مساجد نسبت به كاربري عبادي، با محل استقرار آنها نسبت به 
فضاهاي اصلي عبادت )مأخذ: نگارندگان(  
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در رابطه با فرضيه ی پژوهش -هر چه ميزان سازگاري و 
یا سنخيت كاربري جانبي با كاربري عبادي بيشتر باشد؛ در 
وضعيت استقرار خود نيز باید در مکاني نزدیکتر به كاربري 
عبادي جاگذاري شود-  از این نمودار مي توان دریافت كه 
فرضيه ی  سازگاري  عدم  یا  و  سازگاري  باالي  سطوح  در 
براي برخي  استقرار  یعني توصيه ی  پژوهش صادق است. 
كاربري هاي با سطح سازگاري بسيار باال در درون مسجد و 
براي كاربري هاي با سطح سازگاري بسيار پایين )ناسازگار( 
با  كاربري هاي  مورد  در  ولي  است؛  بوده  مسجد  خارج  در 
سطوح سازگاري متوسط و كم، قضيه كمي متفاوت است.

با  باال  بسيار  سازگاري  سطح  با  كاربري هاي  مورد  در 
می شوند؛  جاگذاري  مسجد  درون  در  كه  عبادي،  كاربري 
زیرا  ندارد؛  وجود  عمده اي  مشکل  معماري  طراحي  براي 
فعاليتي كه بسيار سازگار است مزاحمت هاي كمتري داشته 
و شأنيت باالیي با كاربري عبادي خواهد داشت و قرارگيري 
آن در درون مسجد با مالحظات كوچکي از طراحي قابل 
كتابخانه،  كاربري هاي  مثال،  عنوان  به  بود.  خواهد  حل 
بسيار  كاربري هایي  دیني و وضوخانه  كالس هاي عمومي 
آنها  قرارگيري  به  پيشنهاد متخصصين  سازگار هستند كه 
دردرون مسجد است. اما لزومًا این طور نيست كه همه ی 
دردرون مسجد  آنها  قرار گيري  به  توصيه  فعاليت هایي كه 
و  باشند  عبادي  كاربري  با  سازگار  بسيار  سطح  در  شده؛ 
كاربري مانند سرویس بهداشتي با اینکه در سطح سازگاري 
پایينتري قرار دارند؛ ولي به واسطه ی ارتباط عملکردي كه 
با مسجد برقرار مي كنند؛ از نظر متخصصين قرارگيري آن 
همين  به  است.  شده  توصيه  عبادي  فضاهاي  نزدیك  در 
دليل، اگر این فضا در درون مسجد قرار بگيرد؛ در طراحي 
در  را  باید مالحظات خاص طراحي  كاربري  این  معماري 
نظر داشت و راهکارهایي مناسب براي مزاحمت هایي كه 

ارائه داد. ایجاد نماید؛  ممکن است براي مسجد 
این قضيه از زاویه ی دیگر، براي كاربري هایي كه در خارج 
معنا  این  به  است.  نيز صادق  از مسجد جاگذاري شده اند؛ 
ناسازگار  مسجد  عبادي  كاربري  با  كه  كاربري هایي  كه 
تشخيص داده شده اند؛ وضعيتشان مشخص است كه هيچ 
پژوهش  این  در  و  ندارند  كاربري عبادي  با  ارتباطي  گونه 

واحدهاي  و  مصرف  تعاوني  شامل  تجاري  كاربري هاي 
تجاري داراي چنين وضعيتي هستند. اما كاربري هایي هم 
هستند كه با كاربري عبادي، سازگار تشخيص داده شده اند 
وجود،  صورت  در  كاربري ها  این  درمانگاه(.  و  )پاركينگ 
لحاظ  به  ولي  مي گيرند؛  قرار  مسجد  از  خارج  در  اگرچه 
عملکردي باید ارتباط خود با فضاي عبادي را حفظ نمایند. 
صادق  بيشتر  پاركينگ  مانند  فضایي  مورد  در  مسئله  این 
است. برخي كاربري ها نيز با سطح سازگاري كم، توصيه به 
قرارگيري آنها در خارج از مسجد شده است )شوراي حل 
اختالف، سالن ورزشي، حمام، استخر(. چنين فضاهایي در 
صورت وجود بهتر است رابطه اي با فضاي عبادي مسجد 

نکنند. برقرار 
كه  هستند  كاربري ها  برخي  نيز  مکمل  فضاي  مورد  در 
سرایدار،  خانه ی  گرفته اند.  قرار  سازگار  بسيار  سطح  در 
قرض الحسنه و حوزه ی علميه جزو اینها هستند كه اگرچه 
در فضاي مکمل هستند؛ ولي مي توانند به دليل سازگاري 
اما  باشند.  داشته  عبادي  فضاهاي  با  بيشتري  ارتباط  باال، 
كاربري هایي كه به تهيه ی غذا و پذیرایي از مهمانان مربوط 
در  قرارگيري  علي رغم  كم،  سازگاري  درجه ی  با  مي شود؛ 
فضاي مکمل بهتر است به دليل مزاحمت هاي ایجاد كننده 
و شأنيت پایين آنها ارتباط كمتري با فضاهاي اصلي مسجد 
نيز  خدماتي  عمدتًا  فضاهاي  ميان  این  در  باشند.  داشته 
هستند كه با درجه ی سازگار، توصيه به قرارگيري آنها در 
فضاي مکمل شده است )خانه طالب، خانه امام جماعت، 

هنري(. درسي  كامپيوتر، كالس هاي  سایت  مهدكودك، 
نتيجه گيري

در  كه  فرعي  پرسش هاي  به  پاسخ  در  پژوهش  این 
راستاي سنجش فرضيه شکل گرفت؛ معيارهاي سازگاري 
كاربري هاي جانبي با كاركرد عبادي در مساجد، را استخراج 
ایجاد مزاحمت  فاكتورهاي شأنيت و عدم  نمود كه شامل 
درجات  شده،  استخراج  فاكتورهاي  مبناي  بر  هستند. 
و  گردید  تبيين  نيز  عبادي  كاربري  با  فضا  هر  سازگاري 
كمي  سازگار،  سازگار،  بسيار  دسته ی  چهار  به  كاربري ها، 
سازگار و ناسازگار دسته بندي شدند. بدین ترتيب این مفهوم 
كه در مطالعات قبلي به عنوان یك حکم دیني آمده بود؛ 
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به زبان معماري بيان شد. این اولویت بندي مي تواند مبناي 
انتخاب كاربري هاي جانبي براي طراحان معماري مسجد 
استقرار  محل  دوم،  گام  در  گيرد.  قرار  برنامه ریزان  یا  و 
كاربري هاي جانبي مساجد نسبت به كاربري عبادي، از دید 
متخصصين این حوزه مشخص گردید. این وضعيت استقرار 
نيز مکانيابي هر كاربري را نسبت به كاربري عبادي براي 

مي نماید. آسان  مسجد  طراحان 
ميزان  چه  هر  -كه  پژوهش  فرضيه ی  با  رابطه  در  اما 
عبادي  كاربري  با  جانبي  كاربري  سنخيت  یا  و  سازگاري 
مکاني  در  باید  نيز  خود  استقرار  وضعيت  در  باشد  بيشتر 
نشان  نتایج  شود  جاگذاري  عبادي  كاربري  به  نزدیکتر 
كاربري  با  جانبي  كاربري  سازگاربودن  لزومًا  مي دهد 
عبادي، دليل بر نزدیك شدن محل استقرار آن به كاربري 
عبادي نمي باشد. البته در سطوح باالي سازگاري و یا عدم 
سازگاري این فرضيه صادق است. یعني توصيه ی استقرار 
در  باال  بسيار  سازگاري  با سطح  كاربري هاي  برخي  براي 
درون مسجد و براي كاربري هاي با سطح سازگاري بسيار 
پایين )ناسازگار( در خارج مسجد بوده است. ولي در مورد 
اینگونه  كم،  و  متوسط  سازگاري  سطوح  با  كاربري هاي 

نزدیك  كم،  سازگاري  با  كاربري هاي  گاه  مثاًل  و  نيست 
به فضاهاي عبادي جاگذاري شده اند و این یعني كاربري 
با ميزان مزاحمت زیاد و نيز شأنيت كم با كاربري عبادي، 
به دالیل عملکردي بایستي نزدیك فضاهاي اصلي مسجد 
مستقر شود. بدین ترتيب در چنين  مواردي باید در طراحي 
تدابير  با  و  داشت  نظر  در  را  بيشتري  مالحظات  معماري 
مختلف  مزاحمت هاي  بيشتر  كنترل  به  معماري،  طراحي 
كه  غيره  و  آمد  و  رفت  رواني،  بصري،  شنيداري،  بویایي، 
آن كاربري ایجاد مي نماید؛ پرداخت تا در عين حال كه به 
عبادي  كاربري  براي  ولي  پاسخگوست  عملکردي  لحاظ 

باشد. نداشته  مزاحمتي  مسجد 
این پژوهش مي تواند استفاده عام جهت اصالح فعاليت هاي 
جاري در مساجد داشته باشد و نيز به صورت حرفه اي از بعد 
تدوین و اصالح آیين نامه هاي مربوطه، تعيين اولویت هاي 
فضایي و عملکردي و ارائه ی برنامه فيزیکي و راه حل هاي 
بهينه در طراحي در محيط هاي مهندسين مشاور و نهادها 
و مسئولين توسعه و طراحي مساجد مورد استفاده قرار گيرد 
كه مي تواند راهگشایي در جهت گزینش و استقرار مناسب 

كاربري ها جهت مساجد منطقه اي باشد. 
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Abstract

The first step to the architectural design of each building, is physical extraction program. 
There are various functions in mosques capability with a larger scale. Selecting these functins 
and location of deployment of them are the most challenging parts of the mosque›s design. 
Functions choice in the mosques of Islamic Iranian cities should be based on the priority 
that is consistent with Sharia done. In the fatwas of the sources of imitation, compatibility 
of any uses with worship, is the basis for choosing that function in the mosques. But is the 
location of the deployment of each functions›s space in architectural design related to its 
compatibility? In connection with this question, this hypothesis is presented: The more the 
lateral functions compatibility is, the more should be in a place closer to the worship space.
The main objectives of this article are determining compatibility criteria for lateral uses 
with religios function, Prioritization of lateral uses based on the degree of compatibility, 
determining the position of lateral users to the worship spaces and finally the relationship 
between the level of compatibility and the position of the deployment of mosque lateral 
uses to the use of worship. 
In order to achieve this goals, after the functions in the mosque at the regional scale 
identification, closed questionnaire responses was designed. By giving a questionnaire to 
25 Experts of mosque architectural design and analyzing it with the Chi-squared test, which 
is a nonparametric and statistical test. Thus, the user›s location with a significant level of 
0.05 was determined by the use of worship. The results show that in the level of 95% 
confidence, according to the experts of the mosque architecture, there is a consensus about 
the location of 20 functions. In the case of the remaining 5 functions, with the addition of 
the first three options for user deployment, four things can be agreed upon, and there was 
no consensus on a single user. Thus the status of functions was determined.
then by referring verdicts religious scholars, consistency criteria of each function with 
religious function was determined, and Closed questionnaire responses was designed and 
were given to statistical society including two groups of religious and architectural experts. 
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To summarize and analyze the questionnaires, an analytical approach to decision making 
model and Topsis degree of congruity of applications were assessed and prioritized. After that 
considering the degree of compatibility, the position of lateral functins of mousques Relative to 
Main spaces of worship in regional mosques was identified.
Based on this, consistent criteria of each function with religious function, are failure to conflict 
with the mosque and not to disturb the worshipers. According to these criteria, lateral functions 
of mosques were classified to four categories include very consistent, consistent, slightly 
consistent and inconsistent with religious function. 
Finally, in order to measure the research hypothesis, it was found that the research hypothesis 
is true at high levels of adaptability or incompatibility. That is, in the case of some highly 
adaptable lateral applications, it is recommended that they should be inside the mosque and for 
inconsistent uses, it is recommended that they should be outside the mosque. But for applications 
with medium and low degree of compatibility, this is not the case, and more consideration 
should be given to architectural design.

Keywords: Regional Mosque, Religious Function, Lateral Functions of Mosques-Location of 
Deployment of Functins, Consistency.
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