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فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیستم / پائیز 1397 / سال ششم

چکیــــده: 

علی رضا صادقی*

مهدی خاکزند**

امید باقرزاده***

دکتری شهر سازی و استادیار بخش شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز، شیراز،  ایران )نویسنده ی مسئول(

دکتری معماری و استادیار بخش معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز،  شیراز، ایران

تاریخ دریافت مقاله: 96/06/27  تاریخ پذیرش نهایی:97/07/18 

به نظر می رسد هدف نهایی شهر ایرانی اسالمی، هموار کردن راه انسان به سوی قرب الهی است. از این رو، شهر ایرانی اسالمی 
امروزی، باید بستری مناسب براي پاسخگویی به نیازهای متنوع شهروندان باشد. در شهر ایرانی اسالمی کهن، فضاهای عمومی، 
همواره محلی برای تبلور وحدت امت اسالمی، برگزاری آیین های جمعی مذهبی، داد و ستد، برقراری تعامالت اجتماعی و ارتباط 
با محیط طبیعی پیرامون بوده اند. فضاهای عمومی تعریف شده، سرزنده، منعطف، پر رونق، دوست دار محیط زیست و دارای بار 
معنایی ویژه که در این تحقیق مکان نامیده می شوند. مکان هایی که آفرینش آن ها، امت اسالمی را تعریف می کند و نیاز به 
آن ها در شهرهای ایرانی اسالمی امروز، بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. به طور حتم نمونه ی عالی اینگونه فضاها 
در شهرهای ایرانی اسالمی گذشته، فضا و صحن مساجد تاریخی بوده-است. در واقع این پژوهش، به دنبال پاسخ به این سؤال 
است که چه مؤلفه هایی بر شکل گیری مکان در شهرهای ایرانی اسالمی تأثیرگذارند؟ از این رو هدف اصلی این پژوهش، تحلیل 
ویژگی های کالبدی، معنایی و عملکردی مساجد )به عنوان عالی ترین نمونه ی مکان های عمومی در شهر های ایرانی اسالمی( 
به منظور شناخت مؤلفه های مؤثر بر شکل گیری مکان در شهر های ایرانی اسالمی است. به این منظور دو مسجد تاریخی در 
شهر شیراز )مساجد عتیق و نصیرالملک( که دارای ویژگی های منحصر به فرد کالبدی-معنایی هستند؛ و یکی در گذشته پررونق 
و سرزنده بوده و دیگری امروزه محل برقراری تعامالت اجتماعی شهروندان به شمار می آید؛ به عنوان نمونه های موردی این 
پژوهش انتخاب شده اند. همچنین پژوهش حاضر از روش  تحقیق توصیفی تحلیلی در بخش تدقیق چارچوب نظری استفاده کرده 
و از روش های تحقیق علّی-مقایسه ای و تحلیل محتوا و شیوه های مرور اسناد تصویری و مصاحبه با خبرگان و فرآیند تحلیل 
شبکه ای )ANP( به منظور رتبه بندی شاخص ها و تحلیل نمونه های موردی بهره گرفته است. نتایج نشان می دهد مؤلفه  ی فرم 
)با شاخص های عناصر جذب کننده ی توجه، قابلیت جهت یابی و قابلیت ادراک از طریق حس های مختلف(، مؤلفه ی فعالیت )با 
شاخص های رفتار، زبان بدن و معاشرت پذیری فرهنگی(، مؤلفه ی معنا و تصورات )با شاخص های خاطره انگیزی، معنویت، معانی 
و ارزش ها و احساس( و مؤلفه ی اکوسیستم )با شاخص های درخت و گیاه، آب، نور طبیعی و هم ساز بودن با اقلیم( بر شکل گیری 
مکان در شهر ایرانی اسالمی تأثیرگذارند. همچنین در این پژوهش، ضمن تحلیل نمونه های موردی بر اساس مؤلفه ها و معیار های 
کلیدی شکل گیری مکان، راهبرد ها و سیاست های طراحی محور جهت شکل گیری مکان در شهر ایرانی اسالمی ارائه شده است.

مسجد  شیراز،  نصیرالملک  مسجد  شبکه ای،  تحلیل  فرآیند  مکان،  اسالمی،  ایرانی  شهر 
جامع عتیق شیراز.

واژه های کلیدی: 

*arsadeghi@shirazu.ac.ir **mkhakzand@iust.ac.ir ***omid.bz19@gmail.comr

ایرانی  شهر  در  مکان  شکل گیری  بر  مؤثر  مؤلفه های  بازشناخت 
اسالمی؛ مورد پژوهی: مسجد نصیرالملک و مسجد جامع عتیق شیراز
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1. مقدمه و بیان مسأله
 شهر ایرانی اسالمی امروزی، باید محیطی فعال و سرزنده براي 
زندگی، فعالیت، تعامل، خودباوری، فراغت و ارتقای کرامت 
انسانی شهروندان از هر نژاد و جنس و قوم و مسلک باشد. 
شهر ایرانی اسالمی امروزی باید بستری مناسب و سازگار براي 
پاسخگویی به نیازهای منطقی و متنوع شهروندان امروزی باشد 
و در آن روابط بین شهروندان با یکدیگر و با محیط های طبیعی 
و مصنوع پیرامون آن ها، بر اساس ارزش ها و آموزه های وحدانی 
دین مبین اسالم تنظیم شده باشد. تنظیم روابط انسان و محیط 
بر اساس آموزه های اسالمی، نقطه ی تقابل نظریه شهر ایرانی 
اسالمی با بسیاری از نظریه های ساخت شهر است که روابط 
انسان و محیط در آن ها بر اساس سود و زیان اقتصادی، تضاد 
طبقاتی و بهره-کشی اجتماعی تنظیم شده است؛ چرا که در 
تفکر اسالمی، تمام ممکنات وجود، با ساحت مقدس ربوبي 
تمام  در  متعالي  خداوند  به  وابستگي هستي ها  دارند.  ارتباط 
ساحت هاي آفرینش و تدبیر، پارادایمي است که از متون اسالم 
گرفته شده و در بسیاري از آیات قرآن کریم بر خدا-محوری 

تأکید شده است. 
اسالمی  ایرانی  شهر  متعالی  هدف  حتم  طور  به  این ر و  از 
و  زیستی  نیازهای  رفع  برای  الزم  شرایط  ایجاد  بر  عالوه 
اجتماعی شهروندان، فراهم کردن بستر کالبدی، عملکردی 
و معنایی الزم برای پاسخگویی به نیاز خداجویی آدمی )به 
عنوان عالی ترین نیاز معنوی و راس هرم نیاز های انسانی( و 
هموار کردن راه آدمی به کمال، سعادت و قرب الهی است. 
در این زمینه اگر نیاز های اجتماعی و معنوی شهروندان در 
شهر ایرانی اسالمی امروزی مطالعه شود و مفاهیم کلیدي و 
ریشه اي تأثیرگذار بر فرهنگ شهروندي و رفتار شهروندان در 
شهر ایرانی اسالمی دسته بندی شود؛ فضاهای عمومی همواره 
فضاها،  اینگونه  که  چرا  داشته اند.  ویژه ای  جایگاه  و  اهمیت 
آیین های  برگزاری  اسالمی،  امت  تبلور وحدت  برای  محلی 
تعامل  برقراری  درآمد،  کسب  و  ستد  و  داد  مذهبی،  جمعی 
اجتماعی بین شهروندان و ارتباط با محیط طبیعی پیرامون 
بوده اند. در شهر های ایرانی اسالمی کهن، تکایا، حسینه ها و 
مساجد، معابر، بازارها، میدان ها، دروازه ها، فضاهاي ورودي و 
جلوخان، فضاي مجاور پل و رودخانه ها و باغ ها و باغ مزارها 

نقش فضاهای عمومی را بر عهده داشته اند. این پژوهش، از این 
فضاهای عمومی تعریف شده، واضح، سرزنده، منعطف، پر رونق، 
دوست دار محیط زیست و دارای بار معنایی ویژه با نام مکان یاد 
می کند. مکان هایی که آفرینش آن ها، جامعه را تعریف می کند. 
ایرانی-اسالمی  شهر های  در  آن ها  به  نیاز  که  مکان هایی 
امروزی، به واسطه ی برقراری تعاملی پویا با انسان، پاسخگویی 
نیاز های اجتماعی و شکل گیری بر اساس الگو های رفتاری او، 
بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. به نظر می رسد 
اسالمی  ایرانی  شهرهای  در  فضاها  این گونه  عالی  نمونه ی 
گذشته، فضا و صحن مساجد تاریخی بوده است. چرا که اینگونه 
مساجد همزمان هم از جریانی ماورایی بهره برده اند  و نمودی 
برجسته و آشکار از شهر ایرانی اسالمی در ساحتی متبرک و 
متعالی می باشند و هم بسترساز رویدادهای تاریخی، سیاسی، 

اجتماعی و فرهنگی بوده اند.
در واقع مساجد از یک سو محل برگزاری مراسم عبادی بوده اند 
و از سوی دیگر، مکانی که زندگی اجتماعی ساکنان محالت را 
ساماندهی می کرده و به حل و فصل امور مردم می پرداخته اند 
)امین زاده 1378(. مساجد همواره در زمینه های گوناگون نظیر 
تقویت انسجام اجتماعی، ارتقای مشارکت های مردمی، افزایش 
امنیت اجتماعی، ایجاد تنوع عملکردی و ارتقای حس تعلق 
مکانی نقش داشته اند. منتهي شدن گذرهاي شهري به طرف 
صحن مساجد این فضا را به فضاهای عمومی شهری تبدیل 
کالبد شهرها و محالت  در  می نمود. وجود چنین فضاهایی 
شهری نوعی سرزندگی و حیات اجتماعی را برای شهر اسالمی 
به ارمغان می آورد )مرتضی 1387(. به نظر می رسد در طراحی 
کالبدی و برنامه ریزی عملکردی مساجد همواره توجه خاصی به 
قابلیت انعطاف پذیری و تغییر عملکرد برای فضا در نظر گرفته 
می شده است )پورجعفر 1376(. آدام متز معتقد است که در 
شهرهای اسالمی، حیاط مساجد با ورودی های متعّدد به عنوان 
فضاهای شهری عمل می کنند. وي بر ارتباط حیاط و گذر در 
مسجد جامع اصفهان تأکید دارد. توسلی، ارتباط فضایی حیاط 
مسجد با گذرهای اطراف را -مانند مسجد جامع یزد- شرط 
برقراری حیاط مساجد مهم، به عنوان فضای شهری می داند 
)توسلی و بنیادی 1386(؛ و نقی زاده وجود ورودي از جهات 
مختلف به مساجد را به عنوان عاملی که سبب تبدیل اینگونه 
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)نقی زاده  به فضاي شهري می شود در نظر می گیرد  فضاها 
تأکید می شود که  نکته  این  بر  زمینه  این  در   .)383 ،1389
حیاط مسجد هنگامي به عنوان فضاي شهري شناخته مي شود 
که برای عموم باز باشد و به مثابه فضای اتصال بین گذرهای 
اطراف عمل نماید. در واقع وجود تعامالت اجتماعی، برگزاری 
تعدد ورودی ها  و  اطراف  با گذرهای  ارتباط  مراسم مختلف، 
سبب شده است که صحن مساجد در گذشته به عنوان گونه ای 

از فضای شهری به شمار آید )همتی و همکاران 1392(.  
به  تا  است  آن  بر  پژوهش  این  گفته شد  آن چه  به  توجه  با 
در شهرهای  بر شکل گیری مکان  موثر  مؤلفه های  شناخت 
ایرانی اسالمی از طریق تحلیل ویژگی های کالبدی، معنایی 
مکان  نمونه ی  عالی ترین  عنوان  به  مساجد  عملکردی  و 
عمومی در شهر های ایرانی اسالمی بپردازد. به این منظور دو 
مسجد تاریخی و شناخته شده در شهر شیراز )مساجد عتیق 
و نصیرالملک( که دارای ویژگی های منحصر به فرد کالبدی 
معنایی هستند؛ به عنوان نمونه موردی این پژوهش انتخاب 
شده اند. مسجد جامع عتیق به عنوان قدیمی ترین مسجد  شهر 
شیراز، همواره نقشی مرکزی و محوری در ساختار مذهبی، 
تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شهر شیراز داشته است و 
با بسیاری از عرصه های عمومی و تاریخی شهر شیراز چون بازار، 
محله های تاریخی، شاهچراغ، مسجد نو )جامع( و دروازه های 
ورودی شهر پیوستگی فضایی-کالبدی داشته است. ورودی های 
شش گانه ی مسجد که در اضالع مختلف قرار گرفته اند؛ گواه 
رونق و عملکرد منحصر به فرد این مسجد در گذشته به عنوان 
قلبی تپنده در بافت قدیم شیراز، فضایی ارتباطی و محل تجمع 
و برقراری ارتباطات اجتماعی بین شهروندان است )موسوی و 
همکاران 1393(. از سوی دیگر، تحقیقات بسیاری به جایگاه 
امروزی مسجد تاریخی نصیرالملک به عنوان فضایی جهت 
)برزگر و  اجتماعی شهروندان  تعامالت  ارتباطات و  برقراری 
همکاران 1394(، مکانی با ویژگی های منحصر به فرد کالبدی، 
اجتماعی و ادراکی برای القا حس تعلق به شهروندان )طیبی 
و بدیعی 1395( و دارای ویژگی های تاثیرگذار کالبدی جهت 
تقویت حس معنوی و القای بار معنایی به شهروندان )رئیسی 
و نصر 1394( اشاره کرده اند. نشانه هایی که به نقش امروزی 

صحن این مسجد به عنوان فضای شهری تأکید دارند.

2. روش تحقیق
به منظور تبیین مؤلفه های موثر بر شکل گیری مکان در شهر 
توصیفی  تحقیق  روش   از  حاضر  پژوهش  اسالمی،  ایرانی 
تحلیلی و از شیوه های تحقیق مرور متن و منابع در بخش مبانی 
نظری استفاده می کند؛ همچنین از روش های تحقیق علّی- 
مقایسه ای و تحلیل محتوا و شیوه های مرور اسناد تصویری و 
مصاحبه با خبرگان و فرآیند تحلیل شبکه ای )ANP( به منظور 
بهره  موردی  نمونه های  تحلیل  و  قانون مندی ها  رتبه بندی 
گرفته است. تشکیل ساختار شبکه ای، تشکیل ماتریس های 
مقایسه ای و کنترل سازگاری ها، مقایسه ی دو دویی معیار های 
اصلی، مقایسه ی دو دویی وابستگی های درونی معیار های اصلی، 
اصلی،  معیار های  یک  هر  زیرمعیار های  دو دویی  مقایسه ی 
مقایسه ی دو دویی وابستگی های درونی زیرمعیار ها، محاسبه ی 
وزن نهایی زیرمعیار ها، مقایسه ی دو دویی ارجحیت گزینه ها و 
انتخاب گزینه ی مطلوب مراحل اصلی فرآیند تحلیل شبکه ای 
و  مصاحبه  بخش  در  پژوهش  این  آماری  جامعه ی  هستند. 
تکمیل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، متخصصان معماری و 
بر  و  آنان  بین  از  بوده اند که  دانشگاه های کشور  شهرسازی 
اساس شیوه نمونه گیری گلوله برفی، 25 نفر با تخصص های 
معماری و طراحی شهری به عنوان گروه نمونه از جامعه ی 

آماری انتخاب شده  اند. 
3. پیشینه تحقیق

در زمینه پژوهش حاضر، فالحت )1384( در مقاله ای با عنوان 
»نقش طرح کالبدی در حس مکان مسجد« به بررسی حس 
مردم نسبت به مساجد معاصر ساخته شده با طرح های کالبدی 
نشان می دهد که  پژوهش  این  نتایج  پرداخته است.  مختلف 
جنسیت، میزان تحصیالت و سن نمازگزاران عوامل مهمی 
در تفاوت حس مکان مساجد نیستند؛ اما نشانه های کالبدی، 
تعریف کننده ی  فعالیت ها، شناسه های مهم  و  طرح معماری 
مسجد است. نشانه ها، عامل ارتباط دهنده ی این سه شاخص 
و مهم ترین عامل ایجاد و تقویت حس مکان می باشد. کرمی 
)1390( در مقاله ی »فرآیند توجه به هویت اسالمي در ساختار 
کالبدي شهرهاي ایراني؛ دستیابي به حس مکان اسالمي- 
ایراني در طراحي شهري معاصر« با بررسی رویکردها به مفهوم 
هویت، سعی در بررسی دیدگاه های مختلف در دستیابی به 
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هویت اسالمی ایرانی در شهرسازی و معماری معاصر دارد. نتایج 
پژوهش، فرآیند اتصاف هویت اسالمي به معماري و شهرسازي 
معاصر را وابسته به مکان هایي مي داند که با سطوح مختلف 
نیازهاي ساکنان )نیازهاي مادي، روحي و معنوي( تطابق داشته 
باشد. شاطریان و همکاران )1394( در مقاله »بررسی جایگاه و 
معماری مساجد در شهرهای ایرانی- اسالمی )مطالعه موردی: 
شهر کاشان(« با توجه به کارکردهای مختلف مسجد از گذشته 
تاکنون، نتیجه می گیرند که مسجد محیط بسیار مناسبی در 
جهت آموزش و تربیت شهروندان، در زمینه های مختلف است. 
ارائه ی برخی پیشنهادها برای رعایت جایگاه مسجد و نقش 
آن در طراحی و برنامه ریزی شهرهای مسلمانان، شناخت و 

بررسی کارکردها و ویژگی های اصلی ترین موضوعات مربوط 
به مسجد در متون اسالمی و هم چنین نگاهی به سابقه ی 
تاریخی مسجد در شهرهای مسلمانان و وضعیت امروز آن ها 
ضرورتی است که پژوهش حاضر با روشی توصیفی- تحلیلی، 

به آن پرداخته است. 
در واقع بررسی تحقیق های انجام یافته در حوزه ی این پژوهش 
نشان می دهد؛ به طور خاص و در باب شناخت مؤلفه های مؤثر 
بر شکل گیری مکان در شهر ایرانی- اسالمی پژوهش مستقلی 
انجام نشده است. در جدول 1، مهم ترین مشخصه های این 

مطالعات، ارائه شده است.

جدول 1. جمع بندی بررسی پیشینه پژوهش )مأخذ: نگارندگان(

یافته ها و نتایج رویکرد عنوان پژوهش نویسنده و سال 
تحقیق

نشانه های کالبدی، طرح معماری و فعالیت ها، شناسه های 
مهم تعظریف کننده  ی مسجد است. نشانه ها، عامل 

ارتباط دهنده ی این سه شاخص و مهم ترین عامل ایجاد و 
تقویت حس مکان می باشد.

توصیفی تحلیلی نقش طرح کالبدی در حس 
مکان مسجد

فالحت )1384(

فرآیند اتصاف هویت اسالمي به معماري و شهرسازي 
معاصر، وابسته به مکان هایي است که با سطوح مختلف 
نیازهاي ساکنان )نیازهاي مادي، روحي و معنوي( تطابق 

داشته باشد.

توصیفی تحلیلی فرآیند توجه به هویت اسالمي 
در ساختار کالبدي شهرهاي 

ایراني؛ دستیابي به حس مکان 
اسالمي- ایراني در طراحي 

شهري معاصر

کرمی )1390(

مسجد، محیط بسیار مناسبی در جهت آموزش و تربیت 
شهروندان، درزمینه های مختلف است. پیشنهادهایی برای 
رعایت جایگاه مسجد و نقش آن در طراحی و برنامه ریزی 

شهرهای مسلمانان ارائه شده است.

توصیفی تحلیلی بررسی جایگاه و معماری مساجد 
در شهرهای ایرانی- اسالمی 
)مطالعه موردی: شهر کاشان(

شاطریان و 
همکاران )1394(

4. چارچوب نظری موضوع پژوهش
1-4. مکان و ابعاد آن در شهر ایرانی- اسالمی

مکان1 به معناي »بودن« و به  معناي  مطلق »جا« و بودن خود 
به معناي »وجود هستي« و »هستي داشتن« است )حبیبي 
1387 (. در حالی که فضا گستره ای باز و قابل جهت یابی در 
نظر گرفته شده است؛ مکان بخشی از فضاست که به وسیله ی 
شخصی یا چیزی اشغال شده و دارای بار معنایی و ارزشی 
و  آمیخته اند  بشری  احساسات  و  معنی  با  مکان ها  است. 

همین مفهوم، تفاوت میان فضا و مکان را مشخص می کند 
)میرمقتدایی 1387، 8(. در واقع فضا، زمانی به عنوان مکان 
و  خاطرات  اولیه،  ذهنی  تصویرهای  که  می شود  شناخته 
تجربه های ما و به نوعی خود ما را تداعی کنند )گاالقر2 و 
سورنسن3 2006، 125(. به طور کلی مکان، فضایی است که 
در طول زمان و طی یک فرآیند فرهنگی، فردی و گروهی 
معنادار می شود )الو4 و آلتمن5 1992، 168(. در واقع افراد بر 
اساس تجارب، ارتباطات اجتماعی، احساسات و افکار خود در 
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بستر کالبدی فضا به آن مفهوم مکان می بخشند )استدمن6 
2003، 72(. رلف در کتاب مکان و بی مکانی اظهار میدارد: 
معنای اصلی ماهیت مکان از موقعیت خاص ساکنان محل و 
تجربیات ظاهری و فیزیکی برنمی خیزد؛ بلکه تمام این موارد از 
ویژگی های حیاتی یک مکان است. رلف مکان را تلفیق فضا با 
خاطره و رویدادها می داند و حس مکان را چیزی فراتر از آن و 

پیوسته با گذشته تصور می کند )سالوسن7 2002، 54(.مقیاس 
مکان ها نیز متفاوت است. مکان اقامت انسان، یکی از جاهایی 
است که انسان احساس دلبستگی عاطفی با آن دارد. شاید اتاق، 
خانه، آپارتمان، محله، شهر یا کشور باشد یا تمام آن ها )مارینلی8 
2010، 3(. در نمایه 1، دیاگرام مؤلفه های مکان ارائه شده است. 

نمایه 1. مؤلفه های مکان: در طول زمان، هر گاه دو بعد اجتماعی و فیزیکی فضا در تعامل پیوسته باشند؛ مکان بروز می کند. 
)مأخذ: نگارندگان با استفاده از  کارمونا9 2003؛  گلکار 1380(

نمایه 2. مؤلفه های تشکیل دهنده ی جامعه برای آفرینش مکان های مقدس )مأخذ: نگارندگان با استفاده از مازیومدار11 و مازیومدار 2009(.

زمانی که ارتباط انسان و محیط مبتنی بر تجربه ای برای 
ارتباط  این  می شود.  تبدیل  مکان  به  محیط  باشد؛  انسان 
تجربه ی   از  بخش  یعنی یک  مکان  که  است  معنی  بدین 
محیطی، همراه با همگرایی شناخت ها، تأثیرات و رفتارهای 

)پرتی10 2003،  می کنند  زندگی  محیط  آن  در  که  افرادی 
2(. اما در آفرینش مکان های مقدس، سه مؤلفه با هم در 

ارائه شده اند. ارتباطند. این مؤلفه ها در نمایه 2 
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جدول 2. ویژگی های مکان در شهر ایرانی- اسالمی. )مأخذ: نگارندگان با استفاده از منابع مختلف(

که  است  مکان  برنامه ریزی  و  سازماندهی  مؤلفه،  اولین 
تغییر  و  پاک سازی  مناسب سازی،  برای  می-کند  کمک 
فضا، جامعه گردهم  آیند. دوم، طراحی مکان است که نیاز 
است با الزامات مذهبی مطابقت پیدا کند؛ روابط ویژه ای را 
تغییرات  و همچنین  کند  تشویق  فعالیت ها  و  میان فضاها 
فضایی مورد نیاز برای تسهیل حس بخشی از جامعه بودن 
و مقررات مدنی محلی ایجاد کند. دسته ی سوم، فعالیت های 
الزم  آن  فعالیت های  شود؛  ساخته  که  مکان  است؛  مکان 
و  اجتماعی  همچنین  و  مذهبی  نیازهای  خدمت  در  است 
فرهنگی جامعه باشد. از طریق این فرایند سه گانه، آفرینش 
مکان مقدس به ایجاد، تقویت و تثبیت یک جامعه کمک 

مازیومدار 2009(.   و  )مازیومدار  می کند 
برخورداری  بر  اسالمی، عالوه  ایرانی-  در شهر  مکان  اما 
از ویژگی های پیش گفته -که عوامل الزم در شکل گیری 
و  ویژه   مشخصه های  از  باید  هستند-  موفق  مکان  یک 
نوشتار،  این  نگارندگان  باشد.  برخوردار  منحصربه فردی 
ایرانی-  بومی و مختص شهر  تالش کرده اند ویژگی های 
اسالمی را بر اساس نمایه ی 2 و در قالب مؤلفه های شناخته 
شده ی مکان، یعنی کالبد یا فرم، فعالیت، معنا و تصورات، و 
اکوسیستم، دسته بندی کنند. در جدول 2 ویژگی های مکان 

در شهر ایرانی- اسالمی ارائه شده است.

منابع و ماخذ ویژگی های مکان در شهر ایرانی- اسالمی مؤلفه های مکان

)موسوی و دیگران 
1395(؛ 

)توسلی 1386(؛ 
)سلطانزاده 1385(؛ 

)میرمقتدایی و 
طالبی 1385(؛ 

 )1376 )حمیدی 
1373(؛  )سلطانزاده 

)1382 )حبیبی 

قابل تشخیص از بافت شهری احاطه کننده ی خود؛ خوانایی از طریق تعریف نحوه  و سلسله مراتب 
دسترسی و مشخص کردن ورودی ها، عالئم، نشانه ها؛ وجود پیچیدگی های بصری؛ وجود زمینه 
برای کسب تجارب حسی و بصری متفاوت برای مردم از طریق تنوع مسیر های حرکتی پیاده؛ 
ترکیب فضاهای خرد و کالن جهت شکل گیری فضایی شایسته ی حضور مداوم و مکرر انسان؛ 
کافي؛  تجهیزات  و  تسهیالت  وجود  مکان؛  در  فضای  و  توده  بین  پیوستگی  و  تعامل  وجود 
حریم بندي مسیرها؛ استفاده از بازار و مراکز دادوستد به عنوان اصلي ترین مرکز تجمع، ایمني 
انعطاف پذیري؛ سادگی در عین تنوع؛ تأکید  معابر؛ نظارت و مراقبت؛ محرمیت؛ نفوذپذیري و 
بر هدفدار بودن خلقت از طریق مناظر شهري و کریدورهاي بصري منتهي به عناصر مذهبي؛ 
توجه به قابلیت حیاط مساجد و مدارس و باغ ها برای طراحی فضاهای تجمع؛ استفاده از ایده ی 
حیاط مرکزي؛ وحدت شکلي بناها؛ تفوق بناي مساجد نسبت به سایر بناها در فضا؛ استحکام و 
تعادل مبتني بر بوم  شناختی؛ خط پشت بام شاخص براي کاربري هاي شاخص، استفاده از مصالح 

بومي، فرم هاي تکرار شونده، گونه هاي شکلي ماندگار و آشنا. 

فرم

1386(؛   )نقی زاده 
)1390 )کرمی 

توجه به توانایی و نیاز کاربران و نحوه ی تعامل و استفاده ی آن ها از مکان؛ وجود فعالیت در فضا 
و عدم تبدیل مکان به فضایی خاموش و مرده؛ وقوع رخداد های فرهنگی بومی و گردهمایی 
وقوع  دلیل  به  در فضا؛ سرزندگی  اجتماعی  نشاط  و  در ساعات مختلف شبانه روز؛ وجود شور 
فعالیت های متنوع و حضور مداوم مردم؛ وجود کاربري هاي سازگار با حضور و نیاز های فطری 
انسان مؤمن؛ تناسب ظرفیت کاربري ها با اندازه ی فضا؛ تعریف فضا با ایجاد تقسیمات فرعي 
درآن در قالب فضاي خصوصي، نیمه خصوصي و عمومي؛ توجه به رفتارهاي فردي وجمعي امت 
اسالمی؛ پرهیز از ایجاد فضاهاي رها شده ی بدون تقسیمات عملکردي براي گروه هاي مختلف 
سني و جنسي؛ انعطاف پذیري فضا براي رفتارهاي مشروع انساني؛ توجه به فعالیت هاي مذهبي، 
به  توجه  تعامل مردم؛  و  ایجاد فرصت مالقات  نمازهاي جماعت؛  قبیل  از  و عبادي  فرهنگي 

قلمروها؛ توجه به نقش اجتماعي اماکن مذهبي؛ و احترام به حقوق شهروندی.

فعالیت
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جدول 2. ویژگی های مکان در شهر ایرانی- اسالمی. )مأخذ: نگارندگان با استفاده از منابع مختلف(

باید   ،2 جدول  در  مکان  ویژگی های  تحلیل  به  توجه  با 
اذعان کرد که به طور حتم در طراحی فضاهای شهری در 
شهر ایرانی اسالمی و تبدیل اینگونه فضاها به مکان های 
قانون مندی های  و  معیار ها  اصول،  از  بهره گیری  شاخص، 
طریق  از  و   3 جدول  در  این رو  از  است.  ویژه ای ضروری 

زمینه  در  پیش-گفته  ویژگی های  تخلیص  و  تحلیل 
و  معیار ها  این   ،)2 )جدول  اسالمی  ایرانی  شهر  در  مکان 
قانون مندی های کلیدی و ریشه های قرآنی آن ها ارائه شده 

.)3 )جدول  است 

سنجه ها و شاخص ها معیار کلیدی و ریشه های قرآنی آن مؤلفه های مکان

شناخت محیط به عنوان یک ترکیب وحدت یافته؛ 
جاذبه های  شیفتگی؛  القا کننده ی  عناصر  وجود 
کردن  توجه  جلب  تمرکز؛  نقاط  وجود  دیدنی؛ 
توجه  که  عناصری  وجود  ترکیب بندی؛  و  فرم 

غیر ارادی جلب می کنند؛ طراحی جزئیات

عناصر جذب کننده ی توجه
به  را  تو  اکنون  به سوي آسمان مي بینیم؛  را  تو  انتظارآمیز  نگاه هاي 
سوي قبله  اي که از آن خشنود باشي باز مي گردانیم؛ روي خود را به 
آن  جانب  به  را  خود  روي  باشید  جا  هر  و  کن؛  مسجدالحرام  جانب 
بگردانید13 )بقره: 144(؛ ما برای هر امتی پرستشگاهی مقرر کردیم تا 

به خدا توجه کنند14 )الحج: 67(.

فرم

)نقره کار 1387(؛ 
)نقی-زاده 1386(؛ 

)اهری 1385(

وجود مفهوم، پیام عقلی و احساسی قابل درک در مکان؛ بستر مناسب برای شکل گیری خاطرات 
شخصی، احساسی و در نهایت هویت و خاطره ی جمعی؛ خلق مکان  برای اجتماع همگانی امت 
اسالمی؛ وجود عناصر شاخص با کاربری های عمومی )کتابخانه ها، موزه ها فرهنگسراها و مانند 
آن ها(؛ بکارگیری مفاهیم برآمده از فرهنگ بومی جامعه در قالب منومان ها، مجسمه ها، نقاشی ها و 
مانند آن ها؛ استفاده از نقوش اسلیمي؛ بهره گیري از هنر خوشنویسی آیات و اسماء مقدس؛ توجه به 
نیازهاي معنوي انسان از قبیل انعکاس اسماء الهي در کالبد مکان؛ بهره گیري از عناصر و مضامین 
یادآور بهشت؛ بهره گیری از ترکیب نور و سایه؛ بهره گیري از اعداد مقدس )تعداد سوره ها و...(؛ 
بهره گیري از اشکال مقدس؛ بهره گیري از فضاهاي بهشت موعود در قرآن برای شکل دهي به 
فضاها؛ تقویت داشته های معنایی مکان از طریق انعکاس صفات الهي و صفات انساني از دیدگاه 
اسالم از قبیل امنیت، توحید، وحدت، حجاب، حریم، حیا، تواضع، عدل، عبودیت، امر به معروف 
و نهي از منکر، آبادانی زمین، ذکر و تقوي، پرهیز از اسراف، پرهیز از وابستگي به غیر، پرهیز از 
شباهت به بیگانگان، خالقیت و نوآوري در پرتو سنت، سلسله مراتب، حد، توازن، تناسب، تداوم و 

مرکزیت.

معنا و تصورات

)نقی زاده 1386(؛ 
)نقی زاده 1384(

توجه به طبیعت و درک ارتباط بین انسان، مکان و پدیده های محیط طبیعی چون باد، باران، 
برف، خورشید و آب؛ تأمین آسودگی کاربران با توجه به جهت گیری اقلیمی؛ سازگاری و راحتی 
نورپردازی  و  شهری  مناسب  مبلمان های  چند منظوره،  سبز  فضای  تأمین  با  مصنوع  محیط 
مناسب؛ تالش در جهت تأمین آسایش جسمی و روحی کاربران؛ طراحی بیوکلماتیک هوشیارانه 
با به کارگیری سایه بان ها، استفاده از خاصیت گیاهان، به کارگیری باد شکن ها؛ استفاده ازگیاهان 
انتخاب گونه های  بافت و زیبایی مکان؛ دوراندیشی در  جهت به وجود آوردن تنوع در رنگ، 
مختلف گیاهی و توجه به مضرات آن ها مانند عطر بسیار تند، ایجاد حساسیت، داشتن ریشه های 
سطحی و اختالل در مسیر عبور عابران و معلولین؛ بهره گیري از نظم طبیعت؛ استفاده از ایده ها 
و نظم هندسي موجود در باغ های ایرانی برای خلق مکان؛ استفاده از نظم باد در شکل دهي به 
فضاها؛ حفظ، تقویت و احترام به منظر طبیعي؛ استفاده از زیبایي طبیعت هم به صورت نقش 
و هم به صورت طبیعی؛ بهره گیري از اصوات پرندگان؛ بوي مطبوع و توجه به آسایش اقلیمی 

)دما، آفتاب، باد و تنظیم اقلیم خرد(.

اکوسیستم
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وجود عناصر شاخص در جهت های مختلف؛ 
و  نور  ترکیب  و  توزیع  انعکاس؛  از  استفاده 
ساختاری؛  فضای  و  عناصر  شناخت  سایه؛ 
شکل گیری  امکان  مرکزمحور؛  محیط  وجود 
نقشه های ذهنی و شناختی؛ تعریف و وضوح 

یی فضا

قابلیت جهت یابی
خدای یکتا پروردگار من و شماست؛ او را بپرستید که راه راست همین 
پیشین  پیامبران  بر  که  است15 )مریم: 36(؛ همان گونه  راه خداپرستی 
وحي فرستادیم بر تو نیز روحي را به فرمان خود وحي کردیم؛ تو پیش از 
این نمي دانستي کتاب و ایمان چیست؛ ولي ما آن را نوري قرار دادیم که 
به وسیله ی آن هر کس از بندگان خویش را بخواهیم هدایت مي کنیم؛ و 

تو مسلماً به سوي راه مستقیم هدایت مي کني16 )الشوری: 52(.

و  باال  سمت  به  حرکت  و  جابجایی  حس 
عبادت  صدای  باران،  )صدای  شنیدن  پایین؛ 
کردن و...(؛ در دسترس بودن بصری؛ فضای 
بوییدن؛ درک کردن عناصر  امکان  بویایی و 
در تناسب با اندازه بدن؛ دیدن؛ لمس کردن؛ 
امکان درک فضا از طریق روزنه ها و بازشو-ها

قابلیت ادراک از طریق حس های مختلف
ما انسان را از نطفه مختلطي آفریدیم؛ و او را مي آزمائیم لذا او را شنوا 
و بینا قرار دادیم17 )االنسان: 2(؛ ما به آن ها قدرتي دادیم که به شما 
ندادیم و براي آن ها گوش و چشم و قلب قرار دادیم؛ اما نه گوش ها و 
چشم ها، و نه عقل هایشان براي آن ها سودي نداشت؛ چرا که آیات خدا 
را انکار مي کردند؛ و سرانجام آنچه را استهزا مي کردند بر آنها وارد شد18 

)االحقاف: 26(.

رفتار نمادین و آگاهانه؛ فعالیت های اجتماعی؛ 
تشریفات  محیط؛  کردن  دستکاری  و  تغییر 
رسوم؛  و  آداب  رفتاری؛  مشارکت  مذهبی؛ 
قابلیت حرکت و جا به جا شدن؛ مشغول شدن 

فرهنگی فعالیت های  در 

رفتار
بگو اي جمعیت، هر کار در قدرت دارید بکنید؛ من هم به وظیفه خود 
عمل مي کنم؛به زودي خواهید دانست چه کسي سرانجام نیک خواهد 
داشت؛ اما به طور حتم ظالمان رستگار نخواهند شد19 )االنعام: 135(؛ 
و آن ها که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده؛ و نماز را برپا داشته؛ و 
کارشان را با مشورت با یکدیگر انجام می دهند؛ و از آن چه به آنها روزي 

داده  ایم انفاق مي کنند20 )الشوری: 38(.

فعالیت
مکان؛  و  فرد  بین  عمیق  و  محکم  پیوند 
حضور  بودن؛  متعلق  فیزیکی؛  تجربیات 

مکان در  فیزیکی 

زبان بدن
هرگز در آن درنگ مکن؛ چرا که مسجدی که از روز نخست بنیادش بر 
تقوا بوده است؛ سزاوارتر است که در آن بایستی21 )التوبه: 108(؛ خداوند آنچه 
را به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست بود؛ به طور قطع همه شما 
به خواست خدا در نهایت امنیت وارد مسجدالحرام مي شوید؛ و در حالي که 

سرهاي خود را تراشیده؛ یا ناخنهاي خود را کوتاه کرده اید22 )الفتح: 27(.
یکپارچگی و هماهنگی؛ آگاهی از عضویت در 
اجتماعی؛ حس  پذیرش  و  مقبولیت  فرهنگ؛ 

وابستگی و ارتباط

معاشرت پذیری فرهنگی
مردم یک گروه بودند؛ خدا رسوالن را فرستاد که )نیکوکاران را( بشارت دهند 

و )بدان را( بترسانند23 )البقره: 213(.

شناختن؛ خاطرات به یاد ماندنی از رویدادهای 
تشخیص  تصور؛  و  خیال پردازی  گذشته؛ 

ذهنی تصاویر  محل؛ 

خاطره انگیزی
هنگامی که موسی به قوم خود گفت: ای قوم، نعمت خدا را به خاطر 
آرید آن گاه که در میان شما پیغمبران فرستاد و شما را پادشاهی داد و به 
شما آنچه را که به هیچ یک از اهل عالم نداد عطا کرد24 )المائده: 20(.

معنا و تصورات
آرمان ها و ایده آل ها؛ مفاهیم معنوی و روحانی؛ 
ایده ها و نمادها ؛ رمز و راز و پیچیدگی؛ حس 
حس  تعجب؛  و  شگفتی  ترس،  هیجان، 

وحدت و  یگانگی 

معنویت 
ما برای هر امتی پرستشگاهی مقرر کردیم تا به خدا توجه کنند؛ پس نباید 
مردم با تو به منازعت برخیزند و تو آن ها را به سوی خدا دعوت کن زیرا تو 
در راه راست قرار داری25 )الحج: 67(؛  پس سپاسگزارانه پروردگارت را تسبیح 

گوی و از سجده کنندگان باش26  )الحجر: 98(.
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معنی دار؛  مفاهیم  و  عناصر  معنی؛  از  آگاهی 
تجربه ی  روایات؛  و  اسطوره ها  افسانه ها، 

آگاهانه افکار  آگاهانه؛ 

معانی و ارزش ها
وارد  داشته  مقرر  براي شما  مقدسي که خداوند  به سرزمین  قوم!  اي 
شوید27 )المائده: 21(؛ ای انسان! یقیناً تو با کوشش و تالشی سخت به 
سوی پروردگارت در حرکتی؛ پس او را دیدار می کنی28 )االنشقاق: 6(

احساس  امنیت؛  آزادی؛  و  مسئولیت  احساس 
ترس  و  درد  کاهش  سبک باری؛  و  راحتی 
آرامش  چشم اندازها؛  دیدن  با  اضطراب  و 
خشنودی؛  و  رضایت  شادی،  سکوت؛  و 

مثبت احساسات 

احساس
و اوست که می خنداند و می گریاند29 )النجم: 43(؛ مثل بوستانی است 
که در زمین بلندی باشد و بر آن باران زیادی به موقع ببارد و حاصلی 
بیناست30  خدا  و  بارد  اندک  نیاید؛  زیاد  باران  اگر  و  دهد؛  چندان  دو 

)البقره: 265(.

مقیاس  و  ارتفاع  گیاهان؛  و  درختان  نوع 
درختان و گیاهان؛ محل قرارگیری و نحوه ی 

سایه اندازی حجم  و  مقدار  ترکیب بندی؛ 

درخت و گیاه
آیا شما درختش را به وجود آورده اید یا ما آفریده ایم؟31 )الواقعه: 72(؛ 
آیا ندانستی که خدا چگونه مثلی زده است؟ کلمه پاک، مانند درخت 
است32  آسمان  در  و شاخه اش  پابرجا  و  استوار  ریشه اش  است؛  پاک 

)ابراهیم: 24(.

اکوسیستم

جریان داشتن آب؛ منابع و نحوه ی ذخیره آب؛ 
چگونگی و محل آب نماها؛ ترکیب بندی حسی 

آب نماها

آب
...و از آسمان آبی فرو فرستاد...33 )طه: 53(؛ ...پس کیست که برایتان 

آب روان و گوارا بیاورد؟34 )الملک: 30(.

بهره گیری از انرژی حرارتی نور طبیعی؛ تغییر 
رنگ نور طبیعی؛ روشنایی و تاریکی

نور طبیعی
و ماه را در میان آن ها روشنایی  بخش گردانید و خورشید را چون چراغی قرار 

داد35 )نوح: 16(؛ سوگند به خورشید و تابندگی اش36 )الشمس: 1(.

زمینه؛  با  متناسب  و  بومی  از مصالح  استفاده 
برای  متنوع  فضاهای  ساختمان؛  جهت گیری 

مختلف فصول  در  استفاده 

هم ساز بودن با اقلیم
در آن، بر تخت ها تکیه زنند و در آن جا نه آفتابی بینند و نه سرمایی37 
)االنسان، 13(؛ و خدا برای شما از آنچه آفریده سایه هایی قرار داد؛ از کوه ها 
پناهگاه هایی برایتان به وجود آورد؛ و تن پوش هایی برای شما قرار داد که شما 
را از گرما نگه می دارد و پیراهن هایی که شما را از آسیب جنگ و نبردتان 

حفظ می کند...38 )النحل: 81(. 

5. یافته ها
معیار های  و  مؤلفه ها  اهمیت  میزان  تعیین  منظور  به 
مقایسه  و  اسالمی  ایرانی  شهر  در  مکان  شکل دهنده ی 
تطبیقی نمونه های پژوهی این تحقیق با استفاده از روش 
پژوهش  مدل  شبکهای  ساختار  نخست  گام  در   ،ANP

شده است.  ارائه   3 نمایه  در  ساختار  این  است.  شده  تبیین 
سلسله مراتبی،  تحلیل  فرآیند  از  بخش  این  تکمیل  برای 
کشور  دانشگاه های  شهرسازی  و  معماری  متخصصان 

آنان،  بین  از  که  انتخاب شده اند  آماری  جامعه ی  به عنوان 
به  شهری  طراحی  و  معماری  متخصصین  از  نفر   25 با 
عنوان گروه نمونه از جامعه ی آماری مصاحبه شده است. در 
ادامه ماتریس های مقایسه ای و کنترل سازگاری آنها تهیه 
شده اند. در این مرحله، ماتریس های مقایسه ای مؤلفه های 
و  معیارها  یکدیگر،  با  اصلی  مؤلفه های  وابستگی  اصلی، 
وابستگی معیارها با یکدیگر تشکیل شده و سازگاری آنها 

شده است.  کنترل 
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نمایه 3. ساختار شبکه ای مدل پژوهش )ماخذ: نگارندگان(

جدول 4. مقایسه ی زوجی مؤلفه های مؤثر بر شکل گیری مکان در شهر ایرانی – اسالمی )مأخذ: نگارندگان(

جدول 5. وزن حاصله از مقایسه ی دو دویی مؤلفه های مؤثر بر شکل گیری مکان در شهر ایرانی- اسالمی با توجه به وابستگی درونی آن ها 
)مأخذ: نگارندگان(

بردار ویژه )هدف-مؤلفه ی اصلی( معنا و تصورات فعالیت فرم اکوسیستم  
0/08 0/2 0/5 0/33 1 اکوسیستم
0/162 0/2 1 1 3 فرم
0/143 0/2 1 1 2 فعالیت
0/616 1 5 5 5 معنا و تصورات

نرخ ناسازگاری 0/04

معنا و تصورات فعالیت فرم اکوسیستم مؤلفه- مؤلفه
0/105 0/179 0/113 0 اکوسیستم
0/637 0/113 0 0/119 فرم
0/258 0 0/179 0/113 فعالیت

0 0/709 0/709 0/709 معنا و تصورات
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جدول 6. وزن حاصله از مقایسه ی دو دویی معیار ها در مؤلفه های مؤثر بر شکل گیری مکان در شهر ایرانی-اسالمی با توجه به وابستگی درونی آن ها
)مأخذ: نگارندگان(

جدول 7. وزن حاصله از مقایسه ی دو دویی معیار های مؤثر بر شکل گیری مکان در شهر ایرانی- اسالمی با توجه به وابستگی درونی آن ها 
)مأخذ: نگارندگان(

اکوسیستم معنا و تصورات فعالیت فرم معیار- مؤلفه
0 0 0 0/249 عناصر جذب کننده ی توجه
0 0 0 0/594 قابلیت ادراک از طریق حس هاي مختلف
0 0 0 0/157 قابلیت جهت یابي
0 0 0/429 0 رفتار
0 0 0/143 0 زبان بدن
0 0 0/429 0 معاشرت پذیری فرهنگی
0 0/239 0 0 احساس
0 0/14 0 0 خاطره انگیزی
0 0/281 0 0 معانی و ارزش ها 
0 0/34 0 0 معنویت

0/351 0 0 0 آب
0/351 0 0 0 درخت و گیاه
0/161 0 0 0 نورطبیعی
0/137 0 0 0 همساز بودن با اقلیم

همساز بودن با اقلیم

نورطبیعی

درخت و گیاه

آب

معنویت

ش ها
معانی و ارز

خاطره انگیزی

س
احسا

معاشرت پذیری فرهنگی

زبان بدن

رفتار

قابلیت جهت یابي

ک...
قابلیت ادرا

عناصر جذب کننده ی توجه

معیار- معیار

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/25 0/124 0 عناصر جذب کننده ی 
توجه

0 0/4 0/297 0/54 0/4 0/333 0/395 0/391 0 0/2 0/167 0/25 0 0/132 قابلیت ادراک...
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/167 0 0 0/113 قابلیت جهت یابي

0/333 0/2 0 0/297 0/2 0/667 0/14 0/226 0 0/4 0 0/125 0/143 0 رفتار
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 زبان بدن
0 0 0/163 0 0 0 0 0 0 0 0/333 0 0 0 معاشرت پذیری 

فرهنگی
0 0 0 0 0 0 0 0 0/667 0/4 0 0/25 0/188 0/073 احساس
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0 0 0/54 0/163 0 0 0 0 0/333 0 0 0 0/216 0/084 خاطره انگیزی
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/333 0 0 0/065 معانی و ارزش ها
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/052 معنویت
0 0 0 0 0/4 0 0/232 0/257 0 0 0 0 0/328 0/177 آب
0 0 0 0 0 0 0/232 0/126 0 0 0 0/125 0 0/191 درخت و گیاه

0/667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/112 نورطبیعی
0 0/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 همساز بودن با اقلیم

از  یک  هر  نهایی  وزن  به  دست یابی  منظور  به  همچنین 
معیار ها، ماتریس ناموزون، ماتریس موزون و ماتریس حد 
مقادیر  بودن  یکسان  از  اطمینان  از  پس  و  شده  محاسبه 

6. تحلیل نمونه های موردی
1-6. مسجد نصیرالملک شیراز

کوچه ی  به  ورود  و  زند  لطفعلی خان  خیابان  از  گذر  با 
زیبای خود،  جزئیات  با  باشکوه مسجد  نصیرالملک، سردر 
و  ورودی  بر  تمرکز  موجب  شیفتگی،  حس  القای  با  و 

ماتریس در تمامی ستون ها، این مقادیر نرمال شده اند. وزن 
ارائه شده است. از معیار ها در جدول 8  نهایی هر کدام 

تقویت حس دعوت کنندگی آن می شود. مسجد نصیرالملک 
نظر  از  و  ایران  مسجد  ارزنده ترین  نظرکاشی کاری،  از 
ساختمان سازی و به ویژه مقرنس کاری بی مانند است و تنوع 
و گوناگونی رنگ ها در مصالح، تزئینات، نورگیرها و شیشه ی 
پنجره های آن کم نظیر می باشد. استفاده از حیاط مرکزی در 

)ANP( وزن معیار حاصل از روش تحلیل شبکه ای معیار
0/037 عناصر جذب کننده ی توجه
0/15 قابلیت ادراک از طریق حس هاي مختلف
0/115 قابلیت جهت یابي
0/126 رفتار
0/01 زبان بدن
0/046 معاشرت پذیری فرهنگی
0/088 احساس
0/134 خاطره انگیزی
0/125 معانی و ارزش ها
0/002 معنویت
0/119 آب
0/053 درخت و گیاه
0/006 نورطبیعی
0/002 همساز بودن با اقلیم

جدول 8. وزن نهایی معیار های موثر بر شکل گیری مکان در شهر ایرانی- اسالمی )مأخذ: نگارندگان(
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این مسجد، نمونه ی واضحی از توجه به اصل تمرکزگرایی 
است. حوضی مستطیلی و بزرگ در مرکز حیاط آن وجود 
دارد که عالوه بر ایجاد حس مثبت، موجب انعکاس عناصر 
دارای صحن  مسجد  همچنین  است.  شده  آن  در  بناها  و 
وسیعی است و در ورودی دارای طاق نمایی بلند است که 
به »طاق مروارید« مشهور است و ارتفاع آن، عظمت را به 
دارای  انسان متبادر می سازد. طبقه ی دوم، حجره ها  ذهن 
پنجره های چوبی هستند و به وسیله شیشه های رنگی تزئین 
عناصر  و  اجزا  هم آهنگی  و  وحدت  نمایانگر  که  شد ه اند 
می باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که آرایش فضای 
درونی و بیرونی مسجد، تجلی  از خیال و معنا و نمادهایی 
همچنین  می باشد.  تنوع  و  هماهنگی  تعادل،  فرهنگ،  از 
سنگ تراشی و تزئین شبستان مسجد الهام گرفته از مسجد 
وکیل شیراز است. کف این شبستان با کاشی های فیروزه ای 
و سقف آن با نقش گل و بوته و آیات قرآنی مزین گشته 

است. 
2-6. مسجد جامع عتیق شیراز

دروازه  دو  دارد:  دروازه  شیراز، شش  عتیق  مسجد  ورودی 
در  یکی  و  جنوب  در  یکی  غرب،  در  دروازه  دو  شرق،  در 
به خاطر  شمال. مهم ترین ورودی در شمال قرار دارد که 
ذکر نام دوازده امام شیعه)ع( روی چهار کاشی آن، دوازده 
مقرنس  ورودی،  این  ویژگی  دیگر  می شود.  نامیده  امامی 
باشکوه و کتیبه بر روی کاشی های معرق در زیر پیشتاق 
آن است. در پس ورودی مسجد، یک هشتی با سقف زیبای 
و  است؛  شده  آراسته  رنگ  اخرایی  گل  با  که  تویزه داری، 
سپس صحن مرکزی مسجد قرار دارد. پیرامون این صحن، 

حوض  سه  دارای  صحن،  گرفته اند.  قرار  مسجد  بناهای 
کوچک است که حوض مرکزی، هشت گوش و دو حوض 
ها،  این حوض  در  آب  هستند. حضور  دوازده ضلعی  دیگر، 
موجب ایجاد غنای حسی مطلوب، و انعکاس عناصر و بناها 
ایوان است؛  در آن شده است. همچنین مسجد دارای سه 
ایوان شمالی که مشهور به »طاق مروارید« است با مقرنس 
آجری تزئین شده و دو مناره کوتاه در باالی آن قرار دارند. 
در لبه باالیی طاق، کتیبه ای نصب شده که آیاتی از قرآن 
مجید روی آن درج شده است. در سمت شرقی ایوان شمالی 
یک شبستان تازه ساز قرار دارد که سقف آن بر ستون های 
شده  تزئین  زیبا  کاشی کاری های  با  و  گرفته  قرار  باریک 
بزرگ  تراس  شبستان،  این  شمالی  ضلع  جلوی  در  است. 
غربی  بخش  دارد.  وجود  سنگی  محراب  یک  به  مشرفی 
مسجد رواقی دارد که با یک راهروی بلند به دروازه ورودی 
و بازار مجاور متصل می شود و تداعی کننده ی پیچیدگی و 

می باشد. رمز و راز 
با توجه به آنچه گفته شد و با عنایت به یافته های تحقیق 
مکان،  شکل دهنده ی  و  معیار های  مؤلفه ها  وزن  زمینه  در 
نصیرالملک  مسجد  تطبیقی  مقایسه ی   10 و   9 جداول  در 
از  حاصل  نتیجه ی  است.  شده  ارائه  عتیق  جامع  مسجد  و 
در  نصیرالملک  مسجد  برتری  نشان دهنده ی  مقایسه،  این 
تمام مؤلفه های مکان ایرانی- اسالمی )فرم، فعالیت، معنا 
مطلوبیت  مجموع،  در  که  است  اکوسیستم(  و  تصورات،  و 
عتیق  جامع  مسجد  با  مقایسه  در  را  نصیرالملک  مسجد 
شیراز، به عنوان یک مکان شهری ایرانی- اسالمی نشان 

می دهد.

جدول 9. وزن حاصل از مقایسه ی دو دویی گزینه ها بر اساس معیار های مؤثر بر شکل گیری مکان در شهر ایرانی- اسالمی )مأخذ: نگارندگان(

مسجد جامع عتیق  مسجد نصیرالملک  )Eij( معیار-گزینه
0/5 0/5 عناصر جذبکننده ی توجه
0/25 0/75 قابلیت ادراک از طریق حس هاي مختلف
0/75 0/25 قابلیت جهت یابي
0/25 0/75 رفتار
0/25 0/75 زبان بدن
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0/17 0/83 معاشرت پذیری فرهنگی
0/25 0/75 احساس
0/25 0/75 خاطره انگیزی
0/75 0/25 معانی و ارزش ها 
0/5 0/5 معنویت
0/17 0/83 آب
0/17 0/83 درخت و گیاه
0/12 0/88 نورطبیعی
0/5 0/5 همساز بودن با اقلیم

جدول 10. نتایج حاصل از مقایسه ی دو دویی جهت رتبه بندی گزینه ها بر اساس معیار های مؤثر بر شکل گیری مکان در شهر ایرانی- اسالمی )مأخذ: نگارندگان(

Wj Eij Eij معیار-گزینه
)Wj( وزن معیار مسجد جامع معیار

عتیق
مسجد 

نصیرالملک
مسجد جامع 

عتیق
مسجد 

نصیرالملک
0/019 0/019 0/5 0/5 0/037 عناصر جذب کننده ی توجه

0/037 0/113 0/25 0/75 0/15 قابلیت ادراک از طریق حس هاي 
مختلف

0/086 0/029 0/75 0/25 0/115 قابلیت جهت یابي
0/032 0/095 0/25 0/75 0/126 رفتار
0/002 0/008 0/25 0/75 0/01 زبان بدن
0/008 0/038 0/17 0/83 0/046 معاشرت پذیری فرهنگی
0/022 0/066 0/25 0/75 0/088 احساس
0/033 0/1 0/25 0/75 0/134 خاطره انگیزی
0/093 0/031 0/75 0/25 0/125 معانی و ارزش ها
0/001 0/001 0/5 0/5 0/002 معنویت
0/02 0/099 0/17 0/83 0/119 آب
0/009 0/044 0/17 0/83 0/053 درخت و گیاه
0/001 0/005 0/12 0/88 0/006 نورطبیعی
0/001 0/001 0/5 0/5 0/002 همساز بودن با اقلیم

0/355 0/645
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7. نتیجه گیری
بر  عالوه  اسالمی،  ایرانی-  شهر  در  مکان  شد  گفته 
یک  شکل گیری  در  عمومی  ویژگی های  از  برخورداری 
مکان موفق، باید از مشخصه های ویژه و منحصر به فردی 
ایرانی-  باشد. ویژگی های بومی و مختص شهر  برخوردار 
و  تصورات  و  معنا  فعالیت،  کالبد،  حوزه های  در  اسالمی 
پژوهش  زمینه،  این  در  می شوند.  دسته بندی  اکوسیستم 
از  یکی  به عنوان  را  ایران  تاریخی  مساجد  فضای  حاضر، 
است؛  کرده  معرفی  شهری،  عمومی  فضاهای  غنی ترین 
جامع  مسجد  و  نصیرالملک  مسجد  معرفی  با  همچنین  و 
قانون مندی های  و  ویژگی ها  بازشناخت  به  شیراز  عتیق 
قابل ادراک در آن ها، که موجب غنی تر شدن این مکان ها 
از  نشان  انجام شده،  بررسی های  است.  پرداخته  شده اند؛ 
شهری  مکان  یک  عنوان  به  نصیرالملک  مسجد  برتری 

دارد. اسالمی  ایرانی- 
در  مکان  که  می دهد  نشان  پژوهش  این  از  حاصل  نتایج 
و  معنا  فعالیت،  فرم،  مؤلفه های  به  اسالمی،  ایرانی  شهر 
همچنین،  است.  دسته بندی  قابل  اکوسیستم،  و  تصورات، 
قابلیت  مختلف،  حس های  طریق  از  ادراک  قابلیت 
جهت یابی، و عناصر جذب کننده ی توجه، در قالب مؤلفه ی 
فرم؛ خاطره انگیزی، معانی و ارزش ها، احساس، و معنویت، 
معاشرت پذیری  رفتار،  تصورات؛  و  معنا  مؤلفه ی  قالب  در 
آب،  و  فعالیت؛  مؤلفه ی  قالب  در  بدن،  زبان  و  فرهنگی، 
در  اقلیم،  با  بودن  هم ساز  و  طبیعی،  نور  گیاه،  و  درخت 
بر  را  تاثیر  بیشترین  ترتیب،  به  اکوسیستم،  مؤلفه ی  قالب 
و  بسط  دارند.  اسالمی  ایرانی  شهر  در  مکان  شکل گیری 
عملکردی،  فرمی،  مختلف  الیه های  در  معیارها  گسترش 
معنایی و اکوسیستم فضاهای عمومی شهر ایرانی اسالمی، 

با طراحی پیچیده و رازگونه همراه با نوآوری و استفاده از 
بهره گیری  و  شیفتگی  القاکننده ی  عناصر  و  تمرکز  نقاط 
فعالیت های  در  مشارکت  امکان  ایجاد  و  طبیعی  عناصر  از 
فرهنگی می تواند موجبات ارتقا قدرت ادراک و شهود باطنی 
مکان  به  اجتماعی  تعلق  و  آورد  فراهم  را  بازدیدکنندگان 
نقوش  و  تنوع عناصر  از  استفاده  را موجب شود. همچنین 
ترکیبات  همراه  به  متفاوت  فرم هایی  گوناگونی  و  هندسی 
از  دوری  و  سایه  و  نور  ترکیب  و  توزیع  رنگی،  متفاوت 
الحاقات زائد، استفاده از نمادهای با معنای فرهنگ محور، 
حضور  تداعی  همچنین  و  نماها،  آب  حسی  ترکیب بندی 
مقدس الهی با امکان شناخت محیط به عنوان یک ترکیب 
وحدت یافته از یک سو و تکرار نظم و ریتم طبیعی عناصر از 
سویی دیگر موجب می گردد تا با پیوند محکم و عمیق بین 
فرد و مکان، بازیابی هویت گم گشته ی انسانی در این گونه 
فضاها ممکن گردد؛ و احساس راحتی، بی خیالی، سبک باری 
به  شهری  عمومی  فضاهای  به  معنوی  و  کالبدی  تعلق  و 

آید.  وجود 
برای  نوشتار،  این  در  گرفته  بحث های صورت  به  توجه  با 
در  اسالمی  ایرانی-  مکان  کلیدی  معیارهای  از  کدام  هر 
ارائه  و سیاست هایی  راهبردها  )جدول 3(،  تاریخی  مساجد 
بازطراحی  یا  طراحی  هنگام  در  آن  به  توجه  که  می شود 
شده  مکان  شکل گیری  موجب  شهری،  عمومی  فضاهای 
و ضرباهنگی متناسب و در عین حال پویا و معنوی ایجاد 
می کند )جدول 11(. امید است استفاده از نتایج این تحقیق 
باز تولید فضاهای عمومی شایسته، آشنا و مبتنی بر روحیه، 
باشد  داشته  دنبال  به  را  اسالمی  ایرانی  هویت  و  فرهنگ 
که برای فعالیت، تعامل، مباحثه، تبادل آرا و گذران اوقات 

باشند.  مناسب  شهروندان  فراغت 
جدول 11. راهبردها و سیاست های طراحی و بازطراحی فضاهای عمومی، جهت شکل گیری مکان در شهر ایرانی اسالمی )مأخذ: نگارندگان(

سیاست راهبرد معیارهای کلیدی مؤلفه های مکان
ایجاد  تعریف ورودی اصلی شاخص؛  بنا؛  بر جلوخان  تاکید 
پیش آمدگی و عقب رفتگی در جداره ها؛ ایجاد جداره ی شفاف 

در طبقه همکف و بازشوهای ناظر بر فضا

- ایجاد تباین های فضایی
- ایجاد نفوذپذیری کالبدی و بصری

عناصر جذب کننده  ی 
توجه

فرم
در  وحدت  فضاها؛  و  ورودی ها  خوانایی  و  وضوح  افزایش 
استفاده  کالبدی ساختمان ؛  فرم  و  نماسازی  در  عین کثرت 

مرکزي حیاط  ایده ی  از 

- ایجاد پیوستگی در فضا
- وجود محیط مرکزمحور
- تعریف و وضوح فضایی

قابلیت جهت یابی
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استفاده از مصالح کفسازی متنوع همراه با طرح های هندسی 
و نقش و نگارهای متفاوت؛ کریدورهاي بصري منتهي به 

عناصر مذهبي؛ بهره گیري از اصوات پرندگان

- تفاوت داشتن مصالح 
- درک کردن عناصر در تناسب 

اندازه ی بدن با 
حس های  از  استفاده  امکان   -

نه پنج گا

قابلیت ادرک از طریق 
حس های مختلف

استفاده از کفسازی های یکدست؛ ایجاد فرصت های مختلف 
برای حضور در فضا

مکان های  و  فضاها  ایجاد   -
یر ف پذ نعطا ا رفتار

فعالیت

کردن  فراهم  تفریحی؛  فعالیت های  ساماندهی  و  تقویت 
فضا در  ماندن  و  مکث  برای  زمینه 

- افزایش فعالیت های اختیاری و 
اجتماعی زبان بدن

مشخص نمودن فضاهایی جهت رخداد رویدادهای فرهنگی 
بومی؛ ایجاد امکان گفت و شنود و مباحثه

گردهم آیی  برای  فضا  طراحی   -
مختلف گروه های 

- امکان مشارکت در فعالیت های 
فرهنگی

معاشرت پذیری 
فرهنگی

درک  منظور  به  بلندمدت  حضور  امکان  کردن  فراهم 
برای  جذاب  فعالیت های  مکان؛  در  متنوع  رخداد های 

مختلف سنی  گروه های 

- ایجاد نقاط خاطره انگیز در فضا
شکل گیری  امکان  افزایش   -

مطلوب ذهنی  تصاویر 
خاطره انگیزی

معنا و تصورات

در  رنگ ها  گوناگونی  و  تنوع  بصری؛  پیچیدگی های  وجود 
پنجره ها شیشه  و  نورگیرها  تزئینات،  مصالح، 

- ایجاد حس هیجان، شگفتی و 
تعجب

- رمز و راز و پیچیدگی
معنویت 

از  برآمده   ... و  نقاشی ها  مجسمه ها،  منومان ها،  از  استفاده 
فرهنگ بومی؛ بهره گیري از اشکال مقدس؛ تغییر در مقیاس 

عناصر دارای ارزش

- عناصر و مفاهیم معنی دار
- تفاوت مقیاس معانی و ارزش ها

زیبایي  از  استفاده  مطلوب؛  طبیعي  منظر  تقویت  و  حفظ 
طبیعی صورت  به  هم  و  نقش  صورت  به  هم  طبیعت 

و  آسودگی  راحتی،  احساس   -
ی ر سبک با

- کاهش درد و ترس و اضطراب 
با دیدن چشم اندازها

احساس

ساماندهی و ایجاد باغچه ها در مکان به  توجه  و  مطبوع  بوي  ایجاد   -
اقلیمی آسایش  درخت و گیاه

اکوسیستم
استفاده از آب نماها و ترکیب بندی حسی آن ها - جریان داشتن آب آب

ترکیب نور و سایه - بهره گیری از نور طبیعی نور طبیعی
از  استفاده  اقلیم؛  با  مرتبط  متنوع  گیاهی  گونه های  کاشت 
مصالح بومي؛ ایجاد فضاهای متنوع برای استفاده در فصول 

مختلف

طراحی  در  اقلیم  به  توجه   -
و... مبلمان  عناصر،  فضاها،  هم ساز بودن با اقلیم
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ُّوا ُوُجوَهُکْم َشْطَرُه و ... )بقره: 144( َِّینََّک ِقْبلًَة تَْرَضاَها َفَولِّ َوْجَهَک َشْطَر الَْمْسِجِد الَْحَراِم َوَحْیُث َما ُکْنُتْم َفَول َماِء َفلَُنَول 12. َقْد نََری تََقلَُّب َوْجِهَک ِفي السَّ
ٍة َجَعلَْنا َمْنَسًکا ُهْم نَاِسُکوُه ... )الحج: 67( 14. لُِکلِّ ُأمَّ

َ َربِّي َوَربُُّکْم َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقیٌم )مریم: 36( 15. َوإِنَّ اللَّ
16. َوَکَذلَِک أَْوَحْیَنا إِلَْیَک ُروًحا ِمْن أَْمِرنَا َما ُکْنَت تَْدِري َما الِْکَتاُب َواَل اْلِیَماُن َولَِکْن َجَعلَْناُه نُوًرا نَْهِدي بِِه َمْن نََشاُء ِمْن ِعَباِدنَا َوإِنََّک لََتْهِدي إِلَی 

ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم )الشوری: 52(
17. إِنَّا َخلَْقَنا اْلِنَْساَن ِمْن نُْطَفٍة أَْمَشاٍج نَْبَتلِیِه َفَجَعلَْناُه َسِمیًعا بَِصیًرا )االنسان: 2(

نَّاُکْم ِفیِه َوَجَعلَْنا لَُهْم َسْمًعا َوأَبَْصاًرا َوأَْفئَِدًة َفَما أَْغَنی َعْنُهْم َسْمُعُهْم َواَل أَبَْصاُرُهْم َواَل أَْفئَِدُتُهْم ِمْن َشْيٍء إِْذ َکانُوا  نَّاُهْم ِفیَما إِْن َمکَّ 18. َولََقْد َمکَّ
ِ َوَحاَق بِِهْم َما َکانُوا بِِه َیْسَتْهِزئُوَن )االحقاف: 26( َیْجَحُدوَن بِآَیاِت اللَّ

الُِموَن )االنعام: 135( اِر إِنَُّه اَل ُیْفلُِح الظَّ 19. ُقْل َیا َقْوِم اْعَمُلوا َعلَی َمَکانَتُِکْم إِنِّي َعاِمٌل َفَسْوَف تَْعلَُموَن َمْن تَُکوُن لَُه َعاِقَبُة الدَّ
ا َرَزْقَناُهْم ُیْنِفُقوَن )الشوری: 38( اَلَة َوأَْمُرُهْم ُشوَری بَْیَنُهْم َوِممَّ 20. َوالَِّذیَن اْسَتَجابُوا لَِربِِّهْم َوأََقاُموا الصَّ

ِل َیْوٍم أََحقُّ ... )التوبه: 108( َس َعلَی التَّْقَوی ِمْن أَوَّ 21. اَل تَُقْم ِفیِه أَبًَدا لََمْسِجٌد ُأسِّ
ُ آِمنِیَن ُمَحلِِّقیَن ُرُءوَسُکْم ...)الفتح: 27( ْؤَیا بِالَْحقِّ لََتْدُخُلنَّ الَْمْسِجَد الَْحَراَم إِْن َشاَء اللَّ ُ َرُسولَُه الرُّ 22. لََقْد َصَدَق اللَّ

ِریَن َوُمْنِذِریَن َو...)البقره: 213( ُ النَّبِیِّیَن ُمَبشِّ ًة َواِحَدًة َفَبَعَث اللَّ 23. َکاَن النَّاُس ُأمَّ
ِ َعلَْیُکْم إِْذ َجَعَل ِفیُکْم أَنْبَِیاَء َوَجَعلَُکْم ُمُلوًکا َوآتَاُکْم َما لَْم ُیْؤِت أََحًدا ِمَن الَْعالَِمیَن )المائده: 20( 24. َوإِْذ َقاَل ُموَسی لَِقْوِمِه َیا َقْوِم اْذُکُروا نِْعَمَة اللَّ

ْمِر َواْدُع إِلَی َربَِّک إِنََّک لََعلَی ُهًدی ُمْسَتِقیٍم )الحج: 67( ٍة َجَعلَْنا َمْنَسًکا ُهْم نَاِسُکوُه َفاَل ُیَناِزُعنََّک ِفي اْلَ 25. لُِکلِّ ُأمَّ
اِجِدیَن )الحجر: 98( 26. َفَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّک َوُکْن ِمَن السَّ

ُ لَُکْم... )المائده: 21( َسَة الَّتِي َکَتَب اللَّ 27. َیا َقْوِم اْدُخُلوا اْلَْرَض الُْمَقدَّ
28. َیا أَیَُّها اْلِنَْساُن إِنََّک َکاِدٌح إِلَی َربَِّک َکْدًحا َفُماَلِقیِه )االنشقاق: 6(

29. َوأَنَُّه ُهَو أَْضَحَک َوأَبَْکی )النجم: 43(
ُ بَِما تَْعَمُلوَن بَِصیٌر  )البقره: 265( 30. ...َکَمَثِل َجنٍَّة بَِربَْوٍة أََصابََها َوابٌِل َفآتَْت ُأُکلََها ِضْعَفْیِن َفإِْن لَْم ُیِصْبَها َوابٌِل َفَطلٌّ َواللَّ

31. أَأَنُْتْم أَنَْشْأُتْم َشَجَرتََها أَْم نَْحُن الُْمْنِشُئوَن )الواقعه: 72(
َماِء )ابراهیم: 24( ُ َمَثاًل َکلَِمًة َطیَِّبًة َکَشَجَرٍة َطیَِّبٍة أَْصُلَها ثَابٌِت َوَفْرُعَها ِفي السَّ 32.  أَلَْم تََر َکْیَف َضَرَب اللَّ

َماِء َماًء ...)طه: 53( 33. ... َوأَنَْزَل ِمَن السَّ
34. ...َفَمْن َیْأتِیُکْم بَِماٍء َمِعیٍن )الملک: 30(

ْمَس ِسَراًجا )نوح: 16( 35. َوَجَعَل الَْقَمَر ِفیِهنَّ نُوًرا َوَجَعَل الشَّ
ْمِس َوُضَحاَها )الشمس: 1( 36. َوالشَّ

َرائِِک اَل َیَرْوَن ِفیَها َشْمًسا َواَل َزْمَهِریًرا )االنسان: 13( 37. ُمتَِّکئِیَن ِفیَها َعلَی اْلَ
ا َخلََق ِظاَلاًل َوَجَعَل لَُکْم ِمَن الِْجَباِل أَْکَنانًا َوَجَعَل لَُکْم َسَرابِیَل تَِقیُکُم الَْحرَّ َوَسَرابِیَل تَِقیُکْم بَْأَسُکْم )النحل: 81( ُ َجَعَل لَُکْم ِممَّ 38. َواللَّ
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مطالعه موردي: صحن انقالب اسالمي، حرم حضرت معصومه)س( قم. مطالعات شهر ایراني اسالمي )14(: 50-43.
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performance of the mosque in the past as a throbbing heart in the old Shiraz fabric, a communication 
space and a place for gathering and establishing social relations between citizens. On the other hand, 
many studies refer to the present position of the Nasir al-Mulk historical mosque as a space for 
communication and social interaction of citizens, a place with unique physical, social, and perceptual 
characteristics to induce a sense of belonging to citizens and with influential physical attributes to 
strengthen the sense of spirituality and the imposition of semantic load to the citizens. These signs point 
to the contemporary role of the courtyard of the mosque as an urban space. Also, the present study uses 
a descriptive-analytic research method in the field of theoretical framework analysis; and the causal-
comparative research method and content analysis and review methods of video documentation and 
interviews with experts and the Analytic network process (ANP) for ranking the rules and analyzing 
case examples. Formation of network structure, formation of comparative matrices and compatibility 
control, binary comparison of the main criteria, binary comparison of internal dependencies of the 
main criteria, binary comparison of the sub-criteria of each main criteria, the binary comparison of the 
sub-criteria of internal dependencies, the calculation of the final weight of the sub-criteria, the binary 
comparison of the preferred options and the choice of the optimal option are the main steps of the 
network analysis process. The statistical population of this research in interviewing and completing 
the process of hierarchical analysis was architecture and urban planners of the universities of Iran 
that among them, based on the snowball sampling method, 25 people with urban and architectural 
specialties were selected as the sample group of the statistical population. The results of this research 
show that form component (with indicators: attractive elements of attention, orientation and perception 
capability through different senses), activity component (with indicators: behavior, body language, 
and culture sociality), meaning and imagination component (with indicators: memorable, spirituality, 
Meanings and values and emotion), and ecosystem component (with indicators: tree and plant, water, 
natural light, and coherence with the climate), affect the formation of the place in the Islamic Iranian 
city. Also, in this research, along with analysis of case studies, strategies and policies have been presented 
to make place in the Islamic Iranian city, based on the developed components and key criteria.     

Keywords: Islamic Iranian City, Place, Analytic Network Process, Shiraz Nasir al-Mulk Mosque, Shiraz 
Atigh Jame› Mosque.
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Abstract

Considering requests, need and welfare of children has a long record in West and gets 
back to 19th century. The idea of child friendly city was adopted in 1996 to make cities 
liveable for all and its goal was to put the children on top. This is how countries distant 
themselves from mere concept and utilize CFC principles today. On the other hand, paying 
attention to child proper spaces has no long record in Iran. Most children`s spaces are 
external copies of other countries experiences with no regarding to social and cultural 
context. The research is decided to find commonities and differences between Islamic 
and western perspectives in child-environment intercommunication, by deductive study 
and descriptive-analytic method, in a comparative study structure in three steps: Problem 
statement; Limiting research scope (studying western and eastern philosophical attitudes 
about children, including naturalism, realism, functionalism, existentialism and idealism. 
Also studying Islamic attitudes about child pedagogy including religious, philosophy and 
gnostic. In child-environment section, relation between child and environment in Islamic 
and western attitudes are studied); Finding commonities and differences between Islamic 
and western attitudes.
Comparative study includes similarities and differences in two scales: major (childrens` 
environments) and minor (environmental factors) both in Western and Islamic documents. In 
major scale, Islamic instructions focus on the environment as a channel to transfer concepts 
and religious ethics. In minor scale Islamic instructions emphasize on 4 subjects that can`t 
be seen in western`s: teaching rituals via playing, limiting girls playing outside, limiting 
girls playing with boys and preventing children from entering infidelital environments. 
Meeting basic needs, security, social communication and self-fulfillment are main subjects, 
discussing in western approach, while Islam emphasizes on training religious manners and 
social and individual norms, which has to be done by the environment to help children 
reach their relative perfection, as well as child safety and meeting his/her needs. Mental 
and spiritual features of the environment, especially functional environment, are taking 

Journal of Reasearch in Islamic Architecture /  No.20 / Autumn  2019

* salehi.k.a@aui.ac.ir   ** danaeinia@kashanu.ac.ir   *** sayyadi_teb@yahoo.com   **** emamimibodim@gmail.com

Received: 28/07/2018                 Accepted: 01/12/2018

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            24 / 26

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1042-fa.html


 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            25 / 26

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1042-fa.html


 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            26 / 26

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1042-fa.html
http://www.tcpdf.org

