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در يكصد سال اخير ،توسعهی شهري در ايران سبب تغييرات عديدهاي در ساختار فضايي شهرها شده است .يكي از مهمترين
اين تغييرات ،دگرگوني در روابط ميان عناصر شهري و اثرات آن بر ويژگيهاي فضايي -عملكردي مسجد است .مسجد
جامع شهر سبزوار يكي از عناصر مهم تاريخي شهر ميباشد كه عالوه بر عملكرد اجتماعي -مذهبي ،نقش مهمي در ارتباط
و پيوستگي فضايي هستهی تاريخي شهر سبزوار داشته است .اما امروزه این عنصر نقش خود را به عنوان یک فضای اصلی
شهری از دست داده است و به صورت منفک از سایر عملکردهای شهری قرار دارد .مسألهی اصلي در اين تحقيق ،بررسي و
تحليل اثرات پيكرهبندي شهر و مسجد جامع سبزوار بر روابط فضايي -عملكردي و مقايسه آن در دو دورهی تاريخي (-1285
 1394هجري شمسي) است .هدف از اين تحقيق ،بررسي ويژگيهاي فضايي مسجد در دو دورهی فوق و سنجش آن در
مقايسه با كاركردهاي كنوني آن است .تحقيق از نوع كمي -مقايسهاي است و با استفاده از متغيرهاي همپيوندي ،اتصال و
انتخاب در تئوري چيدمان فضا به تحليل روابط فضايي ميپردازد .نكتهی قابل توجه در اين تحقيق تحليل توپولوژيك فضاهاي
شهري و مقايسهی آنها جهت تحليل روابط عملكردي است .نتايج نشان داد كه مسجد در دورهی تاريخي از وضوح و خوانايي
قابل توجهي نسبت به دورهی كنوني برخوردار بوده است .همچنين مسجد و شهر در سال 1285ه.ش .از انسجام فضايي بااليي
نسبت به دورهی معاصر برخوردار بودند .عالوه بر اين تحليل توپولوژيك فضاي شهري و رابطهی همبستگي ميان دو متغير
همپيوندي و انتخاب نشان داد كه مسجد در سال 1285ه.ش .به واسطه ارتباط كالبدي و فضايي با پيرامون خود عالوه بر نقش
اجتماعي -مذهبي به عنوان يك فضاي شهري عمل ميكرده است و از نظر عملكردي يكي از جاذبها و انتخابهاي اصلي
استفادهكنندگان در تردد و استفاده از اين فضا به شمار ميرفتهاست؛ درحاليكه در سال  1394ه.ش .مداخالت گسترده و حذف
ارتباط كالبدي -فضايي ميان مسجد جامع و سراهاي مجاور و بافت مسكوني پيرامون سبب تغيير جايگاه مسجد جامع از يك
فضاي شهري در ساختار فضايي شهر تاريخي سبزوار و نزول آن به يك عنصر كالبدي و معماري صرف در زمان حال است.
از اين رو ،امروزه به میزان زیادی از تعامالت اجتماعی در مسجد جامع سبزوار کاسته شده و مسجد جامع به عنوان يك عنصر
كالبدي فقط داراي نقش مذهبي است.
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ورود اسالم به ايران نخستين تحوالت را در شهر ايراني
پديد آورد .اسالم با جهانبيني خود ،عالوه بر تحول در
ساخت اجتماعي ،فرهنگي و ايدئولوژيك ،ساختار كالبدي-
فضايي شهر ايراني را نيز متأثر كرده است ،از اين رو ورود
اسالم به ايران مقدمه تغيير در روابط ساختاري در شهرهاي
ايراني است .اين تأثير به واسطه ورود عناصري چون مسجد
جامع ،حسينيه و تكايا شكل جديدي از روابط متقابل را در
ساختار كلي شهر بازتعريف كرده است (اعظم .)3 ،2007 1به
لحاظ تاریخی شهر ایرانی دورهی اسالمی ،از نظر ساختار،
تداوم عصر ساسانی بود؛ اما در عین حال دگرگونیهایی نیز
پذیرفت .وضع سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی شهر همچنان
تداوم داشت؛ اما سازمانهای دینی نقش مهمتری در امور
یافتند و مراکز دینی همانند مسجد ،مدرسه و خانقاه نقش
بیشتری در چگونگی فضای کالبدی شهر ایفا میکردند
(رضوی  .)5 ،1387مسجد ،يكي از عناصر اصلي شهرهاي
ايراني -اسالمي است كه پس از ورود اسالم به ايران،
جايگاه ويژهاي در ساخت شهر ايراني به خود اختصاص داد.
در واقع ،بعد از تجلی دین مبین اسالم و ساختهشدن اولین
مسجد به دست پیامبر(ص) ،مسجد به عنوان اصلیترین
نهاد ،مذهبی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،قضایی،
آموزشی و هنری در هر شهر و روستا و منطقهای مطرح
شد و این مرکزیت نهتنها در كالبد تجلي يافت؛ بلکه در
ساخت فضايي و سلسلهمراتب شهري نیز رعایت شد .از
نظر فضايي -كالبدي مسجد جامع به سبب تقدم وظایف
مذهبی در جای مناسبی در هستهی مرکزی و محور اصلی
شهر ساخته میشد و بازار به عنوان مرکز معیشت مردمی
و فعالیتهای صنفی معمو ًال در جوار مسجد جامع قرار
داشت .در شهرهای نوبنیاد اسالمی ،نخست مسجد را در
محلی مناسب و سپس دیگر اماکن را در نزدیکی آن بنا
میکردند و بدینسان شهر بطور کلی نظامی متحدالمرکز
داشت .مسجد در مرکز اقتصادی شهر نیز واقع بود؛ بازارها
و بازارچهها در اطراف مساجد ساخته میشد و فعالیتهای
اقتصادی در آن انجام میشد (محراببیگی  .)574 ،1376در
نتیجه ،مسجد در ساختار شهر اسالمی به عنوان مهمترین

عنصر کالبدی شهر ،جایگاه ویژهای مییابد؛ به طوری که
توسعهی اغلب شهرهای اسالمی و سلسلهمراتب موجود در
آنها متأثر از مسجد اصلی شهر بوده است .بدین ترتیب،
باید گفت در طول تاریخ معماری و شهرسازی اسالمی،
جایگاه مسجد در بافت شهری همواره به صورت اندیشیده
شده و منطقی بوده است .همچنین به واسطهی نقش و
عملكردی که مسجد داشت؛ همواره در شهر ايراني به
عنوان يك نقطهی كانوني شناخته ميشده است و از اين
رو مكانيابي آن به واسطه همين نقش و كاركردها تعيين
ميشده است .اما در دوران معاصر به نظر مي رسد كه اين
پيوستگي به واسطهی تغييرات فضايي در شهر دچار تغيير و
دگرگوني شده است .در يكصد سال اخير ،توسعهی شهري
در ايران سبب تغييرات عديدهاي در ساختار فضايي شهر
شده است كه به خودي خود تأثيرات مختلفي بر ويژگيهاي
كالبدي -فضايي شهرها گذاشته است .يكي از اثرات مهم
توسعه ،دگرگوني در رابطهی ميان عناصر شهري و اثرات
آن بر ويژگيهاي فضايي و عملكردي مسجد جامع است.
مسألهی اصلي در اين تحقيق بررسي و تحليل ويژگيهاي
پيكرهبندي شهر و مسجد جامع سبزوار و مقايسهی روابط
فضايي -عملكردي در دو دورهی تاريخي (1394 -1285
هجري شمسي) است .بر اين اساس ،توجه به پيوستگي
فضايي و رابطهی ميان عناصر يكي از مهمترين ويژگيهاي
فضايي يك شهر تاريخي نظير سبزوار است كه ميتواند به
عنوان يك مالك و معيار در تحليل دگرگوني آن به كار
رود .مسجد جامع شهر سبزوار يكي از عناصر تاريخي شهر
سبزوار ميباشد كه به عنوان يك فضاي شهري و یکی
از اصلیترین فضاهای جمعی شهروندان در گذشته ،از
جهات و به اشکال مختلفی ،يكي از مراكز مهم شهري
بوده و نقش مهمي در ارتباط و پيوستگي فضايي در شهر
تاريخي سبزوار داشته است .اما امروزه این فضای شهری
هویت خود را به عنوان یک فضای اصلی شهری از دست
داده و به صورت منفک از سایر عملکردهای شهری در
کنار معبری قرار گرفته و همچون گذشته نسبت به سایر
فعالیتها ،مرکزیت و هم پيوندي فضايي را القا نمیکند.
به نظر ميرسد تحوالت و دگرگونيهاي عمدهاي كه در
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يكصد سال اخير در ساختار فضايي اين شهر به وقوع پيوسته
است ،تأثيرات عديدهاي بر نقش و ويژگيهاي عملكردي
آن گذاشته است .در اين تحقيق ،جايگاه تاريخي مسجد
جامع شهر به عنوان يك فضاي شهري و ارتباطدهنده
مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.
 .2مبانی نظری

نقش مستقيم دارد (اعظم  .)2007اين ارتباط به واسطهی
محوطه و فضاهاي باز مسجد شكل ميگيرد .اين بخش،
عالوه بر اينكه نقش سازماندهندهی عناصر و بخشهاي
مختلف مسجد را برعهده دارد؛ زمينه و بستر مساعدی را
جهت افزايش همپيوندي اجتماعي و فرهنگي در ميان
گروههاي مختلف اجتماعي فراهم ميآورد .از اين رو درك و
شناخت ويژگيهاي فضايي مسجد ميتواند نقش و جايگاه
اين عنصر را در ساختار شهرهاي ايراني -اسالمي بيش از
پيش ،نمايان كند .عالوه بر اين جايگاه مسجد در شهرهاي
اسالمي به واسطهی ويژگيهاي فضايي و عملكردي است.
اين عنصر از يك سو ،به واسطهی نقش مذهبي و اجتماعي
خود جايگاه ويژهاي از نظر فضايي در شهرهاي اسالمي
دارد و از سوي دیگر ،از نظر عملكردي ،به واسطهی
استفاده در زمانهاي مشخص ،نسبت به فضاهاي ديگر
از محدوديتهاي زماني نيز بهره ميبرد (نظرالدین ،2014
 .)97از ديدگاه فضايي ،مسجد ،بخشي از فضاهاي باز
شهري است و در ارتباط متقابل با آن قرار دارد .جايگاه
مسجد نيز به واسطهی تحليل پيكرهبندي فضايي و اثرات
آن بر نحوهی استفاده از فضا ،جريان و عملكرد قابل تفسير
است .مسجد به واسطهی داشتن فضاهاي باز و ارتباط آن با
فضاهاي پيراموني در يك سيستم پيچيدهی شهري شكل
گرفته و تكامل يافته است به طوري كه اين ويژگيها،
مسجد را از يك عنصر كالبدي صرف ،به عنصري با ماهيت
مكاني -فضايي تبديل كرده است .در اين ساختار پيچيده،
جايگاه مسجد در دو مقياس قابل بررسي است .در مقياس
خرد ،مسجد به عنوان عنصر كالبدي ،از المانها و عناصر
مشخص و تعريفشدهاي نظير ايوان ،شبستان ،گنبد ،مناره
و ...تشكيل شده است .اين عناصر به واسطهی فضاي باز
كه نقش سازماندهنده را دارد؛ با يكديگر در ارتباط متقابل
هستند و ويژگي عملكردي و فضايي مجموعه مسجد را
شكل ميدهند؛ اما در مقياس كالن (شهر) ،جايگاه مسجد
به واسطهی عواملي چون ارتباط و پيوستگي كالبدي،
ويژگيهاي فضايي و مقياس عملكردي (محلي يا شهر)
تعريف ميشود .اين ساختار پيچيدهی فضايي ،ماهيت
پيكرهبندي را شكل ميدهد كه خود وجه اشتراك ،ميان
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مفهوم فضاي شهري و درك آن توسط انسان ،متأثر از
ماهيت فضا و نقش آن در يك سيستم پيچيدهی شهري
است .روابط فضايي در يك شهر ،به واسطهی ساختار ميان
عناصر و اجزاي مختلف شهر شكل ميگيرد و سبب تعيين
جايگاه و تعريف ويژگيهاي هر عنصر در اين سيستم
ميگردد؛ از اين رو چيدمان عناصر در فضاهاي شهري ،متأثر
از رابطه اجزاء شهر با كليت آن و به بيان ديگر پيكرهبندي
فضايي 2است كه در اين ميان خصوصيات و ويژگيهاي
فردي هر عنصر در مقايسه با جايگاه آن در ساختار سيستم
از اهميت كمتري برخوردار است (هیلیر 3و دیگران ،1993
 .)29چيدمان كالبدي عناصر ،روابط جديد فضايي را بر
اساس عملكرد و مقياس فراهم ميآورد كه شناخت اين
روابط مستلزم درك و تحليل منطق كالبدي-فضايي
اين عناصر است .نحوهی چيدمان عناصر و ارتباط آنها با
يكديگر ،پيكرهبندي فضايي يك شهر را شكل ميدهد كه
در اين ميان فضاهاي باز و دسترسيها ،مهمترين نقش را
در تعيين پيكرهبندي فضايي يك شهر بر عهده دارند .در
يك سيستم شهري ،تحليل پيكرهبندي فضايي ميتواند
طيف وسيعي از ويژگيهاي اجتماعي ،اقتصادي و محيطي
نظير حركت ،تعامالت اجتماعي ،عملكرد و كاربري زمين
را مشخص نمايد (هیلیر و هانسون .)2003 4بررسي سير
تحول مسجد در شهرهاي اسالمي نشان ميدهد كه اين
عنصر به واسطهی ماهيت اجتماعي و مذهبي خود ،همواره
با فضاهاي باز پيراموني و كليت شهر در ارتباط بوده است
و اين ويژگي مهم ،دسترسي آسان شهروندان به مسجد،
جمع شدن و برگزاري مراسم مذهبي را در زمانهاي خاص
فراهم ميكرده است (نظرالدین .)96 ،2014 5ارتباط فضايي
مسجد با عناصر پيراموني و پيوستگي آن با كليت شهر در
تعيين جايگاه فضايي مسجد و ويژگيهاي عملكردي آن
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دو مقياس خرد و كالن مسجد به شمار ميرود .تصویر
 ،1روابط فضايي مسجد را در دو مقياس مورد نظر نشان
ميدهد .در دهههاي اخير تئوري چيدمان فضا 6رهيافت
منسجمي براي روابط كالبدي و فضايي شهر و پديدههاي
آن فراهم كرده است .در یک تعریف کلی اسپیسسين َتکس،
نظریهایست که برای تحلیل ساختار فضایی و نظم درونی
یک سیستم شهری به کار برده میشود و میتواند رابطه

ترتیبی و چیدمانی کلیه فضاها را با یکدیگر تجزیه و
تحلیل کرده و ویژگیهای آن را به صورت گرافیکی و
پارامترهای ریاضی ارائه کند (عباسزادگان .)64 ،1381
همچنين اين تئوري روشي نظاممند را براي پيكرهبندي
فضايي شهر ارائه ميكند و ابزار قدرتمندي براي مشخص
كردن الگوهاي عملكردي فضاهاي شهري است (هیلیر و
هانسون .)13 ،2003

به طور كلي واژهی سين َتكس يا نحو ،بر ماهيت نظم و
نحوهی چيدمان عناصر داللت دارد (معماريان .)77 ،1381
از ديدگاه اين نظريه ،ماهيت فضا مبتنی بر شناختشناسی
و ادراک استقرایی فضا 7استوار است .فضا از دیدگاه این

نظریه ،فضاهای باز شهری است که توسط دیوارها،
حصارها ،و سایر موانع از یکدیگر جدا شدهاند (هیلیر و
استونر .)285 ،2010 8این فضاها در دو شکل کوچکمقیاس
و بزرگمقیاس دستهبندی شدهاند .فضای بزرگمقیاس،
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همان فضای جغرافیایی یا شهری است که درک آن از
طریق استقرایی و با استفاده از فضاهای کوچکمقیاس
امکانپذیر میشود؛ و فضاهای کوچکمقیاس ،فضاهایی
هستند که به ترتیب و با یک نگاه و حرکت پیوسته قابل
درک و شناخت هستند (جمشیدی  .)22 ،1382در اين ميان،
عامل حركت و ماهيت آن ،تنها عاملي است كه ميتواند به
درك فضاي شهري منجر شود و به تبع آن جايگاه عناصر
و عملكرد آنها را مشخص نمايد .ازاينرو ،به نظر ميرسد
جايگاه مسجد در كليت يك شهر رابطهی مستقيمي با
ويژگيهاي فضايي -ساختاري شبكهی فضاهاي باز و
دسترسيها دارد.
 .2-1پيكرهبندي ،عملكرد و پيوستگي فضايي

ویژگی به شناخت جزئیات هندسی تکتک ساختمانها نیاز
ندارد؛ بلکه تمامی این اجزا به صورت خالصه و در البهالی
خیابانها و کریدورهای عبوری ارائه میشوند (بتی2004 12
الف .)2 ،از ديدگاه تئوري چيدمان فضا ،تحليل موقعيت
و نحوهی ارتباط اين نقاط در ساختار شهر ،ويژگيهايي
چون قابليت دسترسي ،سلسلهمراتب و همچنين نحوهی
انتخاب مسيرهاي منتهي به اين نقاط را مشخص ميسازد
كه اين ويژگي ارتباط مستقيمي با مسيريابي افراد و ساخت
14
ذهني آنها از فضاي شهري دارد (کاراالمبوس 13و ماوریدو
 .)57 ،2012به بيان ديگر ،در دسترس بودن فضا يا نقاط
شهري لزوم ًا به معني فاصلهی كوتاه و نزديكي آن (از نظر
فيزيكي) نيست؛ بلكه قابليت دسترسي به ترتيب و نحوهی
چيدمان فضا يا نقاط در ساخت فضاي شهري وابسته
است .از اين ويژگي با عنوان فضاي توپولوژيك 15در
ادبيات شهري معاصر ياد شده است .فضاي توپولوژيك به
مجموعهاي از نقاط و همسايگي آنها گفته ميشود كه اين
نقاط توسط ساخت هندسي با همسايگيهاي خود مرتبط
است (کورنر .)15 ،2015 16فضاي توپولوژيك مفهومي
رياضي و غيراقليدسي است و در مقابل مفهوم اقليدسي
فضاي متريك 17يا اندازهاي قرار ميگيرد و ميتوان به
وسيلهی آن مفاهيمي چون پيوستگي و فضاي همبند را
تعريف كرد (بتی  2004ب) .هيلير (هیلیر و دیگران )2007
معتقد است كه شهر و فضاي شهري از فرم و ساختاري
دوگانه برخوردار است :شبكهاي پسزمينه 18از مراكز
19
بههمپيوسته در تمام مقياسها و شبكهاي پيشزمينه
و اوليه از مراكز (عمدت ًا مسكوني) در مقياس كوچك و
محلي؛ كه در پسزمينه شكل گرفته و توسعه يافتهاند .از
اين رو در مقياس كالن يك شهر ،فضاهاي باز شهري و
چيدمان عناصر كالبدي از ويژگيهاي توپولوژيك فضا نظير
همپيوندي 20و انتخاب 21تبعيت ميكند و روابط ساختاري-
عملكردي را شكل ميدهد .اين در حالي است كه در
مقياس محلي ،درك روابط ساختاري -عملكردي فضاي
شهري متأثر از ويژگيهاي اندازهاي و اقليدسي است.
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از ديدگاه نظريهی چيدمان فضا ،پيكرهبندي يا ترتيب
فضايي ،به كيفيت رابطه ميان عناصر يك سيستم اطالق
ميشود؛ به نحوي كه تغيير در يك رابطه بر كليت روابط
در سيستم تأثيرگذار باشد (ووهان .)207 ،2007 9معمو ًال
يك پيكرهبندي نظير ساخت پيچيده زبان ،بر مبناي
كلماتي چون «همجواري» و «مابين» توصيف ميشود كه
بيانكنندهی سادهترين اشكال روابط فضايي هستند .همان
گونه که در بخش قبل نیز آورده شد؛ پيكرهبندي فضايي،
حاصل عيني جامعهاي است كه آن را پديد آورده است و
براي مطالعهی چنين سيستمي از فضا ميبايست ساختار
خود جامعه مطالعه شود (دالتون 10و هولشر.)3 ،2007 11
پيكرهبندي در مفهوم خود بر نحوهی چیده شدن فضاها در
کنار یکدیگر و ارتباط متقابل آنها داللت دارد .از آنجا که
روش چیدمان فضا مبتنی بر تحلیل ارتباط تمامی فضاهای
شهری با یکدیگر است؛ لذا با این روش میتوان تركيب
فضایی را نیز تحلیل کرد (عباسزادگان  .)67 ،1381شکل
شهر معمو ًال به عنوان یک الگوی قابل شناسایی از عناصر
شهری نظیر مکانها و یا مناطقی معرفی میشود که به
وسیلهی فضاها ،خیابانها و خطوط حمل و نقل با یکدیگر
در ارتباطند .این عناصر میتوانند به وسیله گرههایی
شکلدهنده در نقشه مشخص شوند که روابط هندسی میان
این گرهها ،منحنیهایی هستند که بیانگر مسیر جریان یا
ارتباط میان عناصر شهری است (تصویر  .)2درک این
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تصویر  .2بازنمايي پيكرهبندي فضايي شهر در قالب نقاط و خطوط ارتباطي (مأخذ :جیانگ)2 ،2009 22
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درك و شناخت فضاي شهري نيز به واسطهی حركت از
فضاهاي كوچكمقياس شكل ميگيرد و به واسطهی ارتباط
آن در يك گراف توپولوژيك از نقاط پيوسته تداوم مييابد.
در ادبيات چيدمان فضا ،ارتباط بين فضاها به واسطهی
ويژگيهاي توپولوژيك فضا تعريف ميشود كه ميتواند
شدت حركت انسان را در فضاهاي مختلف تعيين نمايد .به
بيان ديگر ،همبستگي قابل توجهي ميان مقدار توپولوژيك
و نرخ جريان يا حركت انسان در فضاي شهري وجود دارد
و از اين طريق ميتوان فضاهاي شهري را براي پيشبيني
شدت جريان رتبهبندي كرد (جیانگ  .)823 ،2009بنابراين،
قرارگيري يك عنصر در شهر متأثر از ساخت توپولوژيك
فضاي شهري است كه در قالب نقاط و خطوط پيوسته
به يكديگر در كالبد شهر شكل گرفتهاند و امكان حركت
و فعاليت آزادانهی افراد را در فضاهاي كوچك فراهم
ميآورند .اين ويژگي بر شكل و ماهيت حركت در شهر
تأثير ميگذارد .براساس ديدگاه چيدمان فضا ،ماهيت
حركت در فضاي شهري دو شكل كامال متمايز دارد (هیلیر
و دیگران .)30 ،1993
•حركت به سمت فضا يا نقطه مورد نظر (:)to-movement
انتخاب نقطه يا فضاي مقصد از مبدأ .دراينحالت ،فرد
گزينههاي متعددي براي رسيدن به مقصد دارد ولي
براساس يك الگوي مشخص ،كوتاهترين فاصله توسط
افراد انتخاب ميشود.
• حركت از طريق فضا يا نقطهی مورد نظر (through-

 :)movementزماني كه فرد براساس مقصد نهايي،
مسيرهاي رسيدن به آن را انتخاب ميکند .دراينحالت
يك فضاي شهري نه به عنوان مقصد ،بلكه به عنوان
جزئي از مسير مورد نظر براي رسيدن به مقصد نهايي
انتخاب ميگردد.
حركت و رسيدن به يك نقطه يا مقصد در فضاي شهري،
عالوه بر پيكرهبندي به عامل ديگري به نام جاذب حركت نيز
بستگي دارد .نقاط جاذب در حقيقت عناصر يا كاربريهايي
هستند كه توليد سفر ميكنند؛ در نتيجه درجهی جذابيت
يك نقطه يا مكان بر شدت جريان تأثير مستقيم دارد.
بنابراين ،فضاي شهري در واقعيت تحت تأثير سه عامل
پيكرهبندي ،حركت و جاذبه است؛ بااينحال ،روابط حاكم
ميان اين سه عامل با يكديگر متفاوت است .به طور مثال،
پيكرهبندي ممكن است بر موقعيت جاذب تأثير بگذارد؛
ولي جاذب نميتواند پيكرهبندي را تحت تأثير قرار دهد.
همينطور حركت متأثر از پيكرهبندي كالبدي -فضايي
است؛ ولي خود حركت نميتواند تأثيري بر پيكرهبندي فضا
بگذارد (هیلیر و دیگران  .)31 ،1993در ساختار شهرهاي
ايراني -اسالمي عناصري نظير مسجد نقش جاذب را در
فضاي شهري بر عهده دارند .اين ويژگي به نظر ميرسد در
ارتباط مستقيم با پيكرهبندي شهر باشد كه ميتواند نحوهی
دسترسي به فضا را تعيين و تعريف نمايد .نكتهی قابل توجه
در خصوص عنصر مسجد ،تفاوتهاي فضايي اين عنصر
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در زمان گذشته و حال است .در هستهی تاريخي شهرها
جايگاه مسجد در پيكرهبندي فضايي بر مبناي منطق
فضايي استوار بوده است؛ اما به نظر ميرسد كه اين روند با
مداخالت گسترده و تغييرات فضايي -عملكردي در دوران
معاصر تغييرات عديدهاي نموده است.
 .2-2پيشينهی پژوهش

تحقيقي ديگر ،كه نظرالدين ( ،)2014بر روي تعدادی از
مساجد مالزی انجام داد؛ بیان کرد که در مالزی اکثر مساجد
بطور گسترده در پنج نوبت نماز جماعت استفاده میشوند
و این وضعیت ،عملکرد و کارایی مساجد را در خارج از
اوقات نماز محدود کرده است .در ايران نيز پژوهشهايي
كيفي با محوريت نقش مسجد در فضاي شهري انجام شده
است .باقری ( )1385در مقالهاي به اهمیت موقعیت مکانی
و پراکندگی جغرافیایی مساجد پرداخته و بیان میکند که
ل باید در مکانیابی مساجد مورد توجه قرار گیرد:
دو اص 
ی بـ ه آنها .در
توزیع متعادل و متناسب ،و قابلیت دسترس 
ی که داشتند؛ در سطح
گذشته ،مساجد با توجه به وظیفها 
شهر پراکنده بودند .مسجد جامع در مرکز شهر قرار داشت
و اساس طراحی شهری به شمار میرفت .علت واقعشدن
مسجد جامع در مرکز شهرهای اسالمی ،به نقش و عملکرد
ب نقشهای گوناگون مسجد،
آن مربوط میشد .بدین ترتی 
انگیزهای مؤثر در تعد د و گسترش جغرافیایی آن د ر تمام
ی و طراحی
سرزمینهای اسالمی بود .بنابراین ،در مکانیاب 
مسجد ،توجه به نقش ،رسالت و حوزهی نفوذ مسجد با
حفظ سلسلهمراتب فضایی آن ضروری است.
 .3روش تحقيق

روش تحقيق در اين مقاله از نوع كمي -مقايسهايست و به
بررسي و تحليل ميزان همبستگي ميان پارامترهاي فضايي
تحقيق ميپردازد .اساس اين تحقيق بر مبناي اندازه گيري
پارامترهاي فضايي مسجد جامع و شهر سبزوار در دو دوره
تاريخي ( 1285و 1394ه.ش ).است .اندازه گيري قابليت
دسترسي 24ميتواند بيانكنندهی رابطهی ميان پيكرهبندي
شهر و الگوي عملكردي آن باشد (زیا .)7 ،2013 25اين
معيار توسط دو پارامتر فضايي همپيوندي و انتخاب تعيين
ميشود .هيلير و همكاران ( )1987براي اولين بار شاخص
همپيوندي را براي بازنمايي ساختار فضايي معرفي كردند كه
براساس آن ميتوان الگوي حركت را در دو مقياس كالن
و محلي پيشبيني نمود .عالوه بر اين ،پپونيس)1989( 26
و ترنر ،)2007( 27شاخص انتخاب را نيز معرفي كردند
كه نسبت به همپيوندي شاخص بهتري براي پيشبيني
جريان در فضاي شهري به شمار ميرفت؛ و در نهايت
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براساس نقش مسجد در شهرهاي اسالمي ،چند پژوهش با
استفاده از رويكرد چيدمان فضا در جهان انجام شده است.
يكي از مهمترين اين مطالعات ،تحليل رابطهی گونهشناسي
معماري مسجد جامع با مورفولوژي شهر است كه توسط
اعظم ( ،)2007با بررسي ساختار كالبدي -فضايي  12نمونه
مسجد در شهر هاي اسالمي انجام شده است .يافتهها
نشان ميدهد كه چيدمان فضايي عنصر مسجد جامع
در ارتباط مستقيم با ساختار و استخوانبندي اصلي شهر
قرار دارد .اين ويژگي كالبدي -فضايي مسجد ،انعكاسي
از اصول اسالمي و آموزههاي ديني است و با منطق
اجتماعي آن در ارتباط است .به عبارت ديگر نگاه اسالم
به مسجد ،به عنوان يك فضاي اجتماعي و مكاني براي
قرار گرفتن گروههاي مختلف اجتماعي در كنار يكديگر
و شكلگيري تعامالت ميان آنها (فارغ از هر رنگ و نژاد
و جايگاه) است (همان مآخذ .)11 ،2007 23اين ويژگي
بر موقعيت مسجد تأثير مستقيم گذاشته است؛ به نحوي
كه مسجد در موقعيتي از نظر مكاني و فضايي قرار دارد
كه تمامي گروههاي اجتماعي ميتوانند به آن دسترسي
داشته باشند .كريمي ( )1997نيز با مطالعهی ساختار 6
شهر ايراني به بررسي رابطهی عناصر اصلي با ساختار
كلي شهر پرداخته است .نتايج نشان ميدهند كه رابطه و
منطق فضايي توزيع عناصر اصلي شهر نظير بازار ،ميادين،
كاروانسراها و مسجدجامع با كليت شهر ،منطق فضايي،
نحوهی استفادهی مردم از فضا ،عملکردهای اجتماعي-
اقتصادی آن و الگوی دسترسیها در ارتباط مستقيم است.
بنابراين ،ميتوان گفت كه تحليل ساختار كالبدي -فضايي
يك شهر اسالمي ،متأثر از ساخت كالبدي و منطق فضايي
عناصر آن است كه براساس قوانين شريعت اسالمي ،نياز
اجتماعي و كاركرد اقتصادي شكل و توسعه يافتهاند .در
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جيانگ ( ،)2009از اين دو پارامتر براي تحليل توپولوژي
و رتبهبندي فضاي شهري استفاده كرد .بنابراين ،در اين
تحقيق دو پارامتر همپيوندي و انتخاب مالك تحليل قرار
گرفتند .اين پارامترها در قالب تحليل پيكرهبندي فضاي
شهري در دو مقياس كلي ( )Rnو محلي ( )R3محاسبه
و مورد ارزيابي قرار ميگيرند .مطابق با اهداف تحقيق،
پارامترهاي فضايي عبارتند از:
انتخاب :28انتخاب شاخصي پويا است كه براي اندازهگيري
ميزان جريان يك فضا مورد استناد قرار ميگيرد .براين
اساس ،يك فضا داراي ميزان انتخاب قويتري است؛
زماني كه بسياري از مسيرها و فضاهاي ارتباطي در يك
سيستم از طريق آن عبور كنند (کالرکویست،1993 29
 .)12در تئوري چيدمان فضا مقدار انتخاب ،عبارت است
از نقاطي از يك فضا كه در خالل جريان توسط كاربران
استفاده ميشوند .از اين رو ،شاخص انتخاب ميتواند به
عنوان معياري جهت ارزشيابي ميزان پيوستگي فضاهاي
شهري و نحوهی استفاده از آن باشد .بنابراين ميتوان گفت
ارزش عددي انتخاب عبارت است از نسبت تمام مسيرهاي
كوتاهي كه از يك نقطه عبور ميكنند به كل مسيرهاي
كوتاه (ولچنکو 30و بالنچارد.)8 ،2007 31
)Choicei=(shortest paths through i) / (all shortest paths

ik

 .4يافتههاي تحقيق
 .4-1محدودهی مورد مطالعه

k
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بنابراين شاخص انتخاب ،معياري است كه براي مقايسهی
رابطهی فضايي مسجد با شهر و انتخاب اين عنصر به
عنوان يك فضاي شهري توسط ناظر مورد استناد قرار
ميگيرد .ماهيت اين رابطه به ويژگيهاي توپولوژيك
شهر و ويژگيهاي توپوژئومتريك دسترسيها و فضاهاي
شهري باز ميگردد .در اين پژوهش ،اين رابطه با مطالعه
ميزان همبستگي ميان دو پارامتر انتخاب در تحليلهاي
همپيوندي و همين پارامتر در تحليلهاي توپولوژيك و
مقايسهی آن در دو دورهی تاريخي امكانپذير شده است.
همپیوندی :32همپیوندی مقداريست که نشاندهندهی
درجهای از ارتباط يك عنصر از سیستم کلی (همپیوندی
فراگیر )33و یا سیستمبخشی (همپيوندي محلي )34است.
ارزش میزان هم پیوندی هر خط (فضا) ،میانگین تعداد
خطوط (یا فضاهای) واسطیست که بتوان از آن به تمام
فضاهای شهر رسید؛ یا به عبارتی ،میانگین تعداد تغییر

جهاتی است که بتوان از آن فضا به تمام فضاهای
شهر رسید .بنابراین ،همپیوندی در روش چیدمان فضا
مفهومی ارتباطی دارد و نه مفهومی فاصلهای و متریک
(عباسزادگان  .)68 ،1381این شاخص براي دو نقطه  iو
 kبراساس فرمول زیر محاسبه میگردد:
) Integration=1/(∑ .d
كه در آن  dikعبارت است از كوتاهترين فاصلهی ميان
دو نقطه  iو  ( kهیلیر و آییدا .)481 ،2005 35عالوه بر
پارامترهاي فوق كه در فرآيند تحليل مورد بررسي و استناد
قرار گرفتهاند؛ پارامتر اتصال نيز در اين تحقيق مورد بررسي
قرارگرفته است.
اتصال :36شاخص اتصال در تحليل فضايي شهر بستگي
به ميزان قابليت دسترسي به فضاهاي شهري دارد .اگرچه
راههاي مختلفي براي تعيين ميزان ارتباط وجود دارد ولي
در سالهاي اخير پپونيس و ديگران ( )11 ،2007توانستهاند
روش جديدي از محاسبهی اندازه اتصال را ارائه كنند .براين
اساس ،مفهوم اتصال در شهر براساس تعداد نقاطي تعيين
ميشود كه توسط شبكهی دسترسيهاي شهري به هم
متصل ميشوند .اين مفهوم به زبان رياضي ،مجموع طول
خيابانهايي است كه از نقطهی مياني هر مسير در خالل
حركت طبيعي با شعاعي متريك قابليت دسترسي دارند.
مفهوم عملی اتصال به شکل تعدادی از گرهها تعریف شده
که بهطور مستقیم به هر گره منفرد در گراف اتصال متصل
شده است .براین اساس ،رابطهی ریاضی فوق عبارت است
از:
C_i=k
که در آن kعبارت است از تعداد گرههایی که به طور مستقیم
ارتباط داده شده است (اسامی 37و دیگران  .)2 ،2003در
اين مقاله از نرمافزار  Ucl Depthmapنسخه 10.08.00r
استفاده شده است .اين نرمافزار كه توسط ترنر بسط داده
شد (ایگبال)20 ،2010 38؛ اين توانمندي را دارد كه در
مقياسهاي مختلف اعم از يك خانه يا يك شهر براساس
پارامترهاي فضايي به تحليل بپردازد.
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مسجد جامع سبزوار با پالن مستطیلشکل و در ابتدا به
مساحت  4200مترمربّع ،در مرکز شهر سبزوار -که در قدیم
به آن بیهق میگفتند -بنا شد و به عنوان مرکز ثقل فضای
شهری قرار گرفت که با احداث خیابان بیهق و تخریب
بخشی از مسجد ،مساحت بنا به  3700مترمربّع کاهش
یافته است .عناصر اصلی بنا ،مشتمل بر دو ایوان بزرگ در
ضلع شمالی و جنوبی ،شبستانها و گنبدخانهی پشت ایوان
و یک ایوان کوچک در ضلع غربی است که پیرامون یک
حیات مستطیلشکل قرار گرفتهاند .این مسجد در میان پنج
عنصر شهری دیگر جای گرفته که یکی از کهنترین این
عناصر ،مسجد جامع سبزوار است .این عناصر شامل  .1بازار
حسینیهی ق ّنادها.4 ،
سرپوشیده .2 ،کاوانسرای دو درب.3 ،
ّ
امامزاده یحیی ،و  .5مسجد پامنار میباشد .بررسیهای
انجام شده نشان میدهد که در محل مسجد فعلی قب ً
ال
مسجدی وجود داشته؛ اما این مسجد دقیق ًا بر روی پالن
مسجد قبلی بنا نشده است .اکثر منابع و سفرنامههای
روزگار قاجار و همچنین محمدحسنخان صنیعال ّدوله در
جلد سوم مطلعالشّ مس به پیافکندن مسجد در روزگار
حکومت سربداران اشاره دارد .اما تاریخ اتمام بنای این
مسجد ،سال  632هجری بوده است (یعنی یک قرن قبل
از سربدار ّیه).

به منظور تحليل ويژگيهاي فضايي مسجد جامع سبزوار،
پالن مسجد در دو دورهی تاريخي ( 1285ه.ش ).مطابق
با اسناد و متون تاريخي و دورهی معاصر ( 1394ه.ش).
براساس مطالعات ميداني جانمايي شد .به منظور تحليل
محوري از فضاي شهر و ويژگيهاي آن ،خطوط محوري
شهر سبزوار در هر دوره در محيط  2007 AutoCADترسيم
شد .نكتهی مهم در اين تحقيق ،ترسيم خطوط محوري
براساس پالن مسجد و در ارتباط با كليت شهر است تا
ويژگيهاي فضايي مسجد جامع شهر سبزوار در هردوره
ارائه گردد.

تصویر  .4تحليل فضايي شهر و مسجد جامع سبزوار در سال 1285ه.ش.

پس از اتمام فرآيند ترسيم خطوط محوري ،به منظور انجام
تحليلهاي فضايي نقشهی نهايي حاصل از ترسيم خطوط
محوري وارد نرمافزار  Ucl Depthmapگرديد .در اين مرحله،
تحليل فضايي مسجد جامع و شهر در دو مقياس فراگير ()Rn
و محلي ( )R3انجام شد و نتايج زير به دست آمد (تصویر
)4؛ تحليل فضاهاي داخلي مسجد و نحوهی ارتباط آن با
كليت شهر را نشان ميدهد .تحليلهاي فضايي مسجد
جامع و مقايسهی آن با شهر بيانگر اين نكته است كه
ميزان متوسط همپيوندي عنصر مسجد به مراتب از متوسط
همپيوندي شهر بيشتر بوده و از اين رو به عنوان يكي از
فضاهاي همپيوند در ساختار شهر سبزوار شناخته ميشود.
همچنين ،در مقايسه با كليت شهر ،متوسط پارامتر اتصال
بيشتر از مقدار شهر است كه نشاندهندهی ارتباط قوي
فيزيكي ميان مسجد و كالبد شهر در اين دورهی تاريخي
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وضعیت موجود (مأخذ:
تصویر  .3نقشهی فضاهای مختلف مسجد در
ّ
کاویان )1384
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است .نتايج نشان ميدهد كه ميزان شاخص انتخاب به طور
كلي كمتر از مقدار مشابه آن در كالبد شهر تاريخي است.

جدول  1يافتههاي تحليل را نشان ميدهد.

جدول  .1مقايسهی پارامترهاي فضايي شهر و مسجد جامع سبزوار در سال 1285ه.ش( .مأخذ :نگارندگان)

انحراف معيار

ميانگين

حداكثر

حداقل

انحراف معيار

ميانگين

حداكثر

انحراف معيار

حداقل

شهر

148508

47477

2.21021

0

ميانگين

مسجد جامع

13690.1 23128.8

72971

8

0.54 0.0194

0.57

1.322 0.51

حداكثر

پارامترهاي
فضايي

هم پيوندي فراگير

حداقل

انتخاب

اتصال

4.5

6

2

2.213 1.218 0.197 0.609 0.374 0.0877

مطابق با فرآيند پژوهش تحليل هاي فضايي مسجد جامع
و شهر سبزوار در سال  1394هجري شمسي نيز انجام شد.
مطابق با آخرين تغييرات موجود ،خطوط محوري از تمام
فضاهاي شهر سبزوار و مسجد جامع ترسيم و تحليل نیز
در دو شعاع محلي و فراگير انجام شد .جدول  2تحليل
محوري از فضاهاي شهر و مسجد را نشان ميدهد.

21

1

نتايج تحليل نشان ميدهد كه متوسط همپيوندي فضاهاي
مسجد نسبت به متوسط همپيوندي افزايش يافته است.
همچنين متوسط اتصال مسجد با فضاهاي پيراموني نيز در
اين دوره نسبت به متوسط شهر افزايش يافته است .جدول
 2نتايج تحليل را به طور خالصه نمايش ميدهد.

تصویــر  .5تحليــل فضايــي شــهر و مســجد جامــع ســبزوار در ســال
1394ه.ش.

جدول  .2تحليل فضايي شهر و مسجد جامع سبزوار در سال 1394ه.ش( .مأخذ :نگارندگان)

3.9

7

1

2.828 2.455 0.397 1.203 0.798 0.139

43

1
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انحراف معيار

ميانگين

حداكثر

حداقل

انحراف معيار

حداكثر

حداقل

انحراف معيار

ميانگين

شهر

74422.8 330470

655882

0

ميانگين

مسجد جامع

12016.5 17940.9

48425

0

0.06

1.577 0.881 1.072 0.971

حداكثر

پارامترهاي
فضايي

هم پيوندي فراگير

حداقل

انتخاب

اتصال
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نمــودار  .1مقايســهی انحــراف معيــار از ميانگيــن دو پارامتــر اتصــال و
همپيونــدي فراگيــر بــراي مســجد جامــع ســبزوار

نمــودار  .2مقايســهی انحــراف معيــار از ميانگيــن دو پارامتــر اتصــال و
همپيونــدي فراگيــر بــراي شــهر ســبزوار

مقايسهی نتايج نشان ميدهد عليرغم افزايش ميانگين
همپيوندي و اتصال مسجد جامع در سال 1394ه.ش،
ميزان انحراف معيار به نسبت فضاي مسجد در شهر
تاريخي افزايش يافته است .از اين رو ،به لحاظ فضايي
مسجد جامع در سال 1285ه.ش .از انسجام فضايي و
ارتباط كالبدي بهتري نسبت به سال  1394برخوردار است.
اين بررسي در خصوص ويژگيهاي شهر در دو دورهی
تاريخي نشان ميدهد كه شهر سبزوار در سال 1285ه.ش.
ماهيتي منسجمتر و همگنتر نسبت به شهر سبزوار در سال
1394ه.ش .داشته است .نمودار  ،2مقايسهی اين پارامترها
را در دو دورهی تاريخي نشان ميدهد .با توجه به اهداف
تحقيق ،تحليل پيكرهبندي و اثرات آن بر عملكرد مسجد

در دورهی تاريخي نيازمند تحليل فضايي رابطه مسجد با
شهر و ميزان خوانايي آن در پيكرهی شهر سبزوار است.
بررسي و تحليل رابطهی كل و جزء 40در مسجد جامع و
شهر بيانگر رابطه قويتر عنصر مسجد جامع است .رابطهی
كل و جزء كه رابطه همبستگي ميان پارامتر همپيوندي در
دو مقياس فراگير و محلي را ارائه ميكند؛ در يك سيستم
شهري ،به معني ميزان رابطهی ميان فضاها و كليت يك
سيستم است .جدول  3اين رابطه را نشان ميدهد.
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مقايسهی مقدار عددي يافتهها نشان ميدهد كه پارامترهاي
فضايي شهر و مسجد در سال  1394ه.ش .افزايش قابل
توجهي پيدا كرده است .به عبارت ديگر متوسط همپيوندي
و اتصال در شهر كنوني بيشتر از مقدار مشابه آن در شهر
تاريخي است .به طور كلي ،تغييرات فضايي در دورهی
معاصر به دليل تأثيرات فضايي خيابان در كالبدي شهرهاي
ايراني است .خيابان به دليل ويژگيهاي كالبدي خود،
فواصل را در ساختار شهر كاهش داده و از اين رو به
واسطهی اثرات فضايي خود ،ميزان همپيوندي و اتصال
را به نحو قابل مالحظهاي افزايش ميدهد .اما اين مقدار
نميتواند دليلي بر انسجام فضايي و كالبدي شهر كنوني
سبزوار باشد .بسياري از محققان و پژوهشگران در حوزهی
تئوري چيدمان فضا ،ميزان انحراف معيار از ميانگين را

شاخص خوبي براي مقايسهی منطقي و منطبق بر واقعيت
فضاهاي شهري ميدانند (کریمی  .)1997براين اساس ،هر
چه مقدار انحراف معيار كمتر و به صفر نزديكتر باشد؛ ميزان
انسجام فضايي و كالبدي فضاي مورد مطالعه بيشتر خواهد
بود .به طور كلي بررسي دادهها نشان ميدهد كه ميزان
انحراف معيار همپيوندي و اتصال در دورهی تاريخي شهر،
به مراتب كمتر از ميزان مشابه در دورهی معاصر است .بر
مبناي نتايج حاصل ،ميزان همپيوندي فضايي مسجد برابر
با ( )0.0194است كه در مقايسه با مسجد در دورهی معاصر
( )0.06به مراتب مقدار كمتري را نشان ميدهد .نمودار 5
مقايسهی ميزان انحراف معيار هم پيوندي و اتصال را نشان
ميدهد.
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جدول  .3مطالعهی رابطهی همبستگي در شهر تاريخي سبزوار  1285هجري شمسي (مأخذ :نگارندگان)

همبستگي هم پيوندي در دو مقياس كل و جزء
همبستگي اتصال و همپيوندي
0.902
0.52
مسجد جامع
0.192
0.038
شهر
در اصطالح تئوري چيدمان فضا ،ميزان همبستگي ميان است؛ به نحوي كه مقايسهی آن با شهر نشاندهندهی
دو پارامتر اتصال و همپيوندي ،بيانگر ميزان وضوح فضا در انسجام و ارتباط قوي فضايي اجزاء با يكديگر و شهر است.
يك سيستم است (هیلیر  .)2007وضوح يا خوانايي نشان اما در نقطهی مقابل ،يافتههاي تحقيق نشان ميدهد كه
ميدهد كه فضا يا عنصر مورد مطالعه به چه ميزان از نظر به واسطهی تحوالت رخ داده ،ميزان خوانايي مسجد به
فضايي قابل درك و شناخت است .مطابق با نتايج به دست ميزان قابل توجهي كاهش يافته است .اين نشان ميدهد
آمده ،مسجد جامع در سال  1285ه.ش .از وضوح و خوانايي كه مسجد جايگاه فضايي خود را در فضاي شهري كنوني
قابل توجهي نسبت به شهر برخوردار است .براين اساس ،نسبت به دورهی قبل از دست داده است .عالوه براين
ميتوان گفت كه عنصر مسجد از نظر فضايي جايگاه قابل رابطهی فضايي مسجد نيز با شهر به نسبت دورهی قبل
توجهي در سلسلهمراتب فضاي شهري در اين دوره داشته نسبت ًا كاهش يافته است .اين در حالي است كه پارامترهاي
است .همچنين رابطهی دروني اجزا ،مسجد و شهر (رابطه فضايي شهر نسبت به دورهی قبل افزايش قابل توجهي را
كل و جزء) از همبستگي بااليي در اين دوره برخوردار بوده نشان ميدهد .جدول  4يافتههاي تحقيق را نشان ميدهد.
جدول  .4مطالعهی رابطهی همبستگي در شهر تاريخي سبزوار  1394هجري شمسي (مأخذ :نگارندگان)

مسجد جامع
شهر

همبستگي اتصال و همپيوندي
0.388
0.064

 .4تحليل فضايي -عملكردي مسجد و فضاي شهري

تصویر  ،6حركت از نقطهی شماره  3به شماره  8فقط با
دوبار تغيير مسير صورت ميگيرد؛ بنابراين در مقايسه با
نقاط ديگر ،اين مسير از نظر توپولوژيك كوتاهترين فاصله
را خواهد داشت (زیا .)19 ،2013

تصویــر  .6كوتاهتريــن مســير از نقط ـهی شــماره  3بــه نقط ـهی شــماره
 8بــا كمتريــن چرخــش (مأخــذ :زیــا )19 ،2013
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مهمترين مبحث اين بخش تحليل و مقايسه ويژگيهاي
فضايي -عملكردي مسجد در دو دورهی تاريخي است.
اين تحليل نشاندهندهی جايگاه مسجد به عنوان يك
فضاي شهري و عملكردي است و نشان ميدهد كه از
نظر فضايي ،مسجد چگونه با شهر در ارتباط و همپيوندي
قرار دارد .مبناي اين تحليل ارزيابي پارامتر انتخاب و
همپيوندي و بررسي همبستگي آنها از نظر ويژگيهاي
توپولوژيك است .اگر فضايي از نظر همپيوندي و انتخاب
داراي بيشترين ميزان همبستگي باشد؛ از نظر ويژگيهاي
عملكردي از اهميت بيشتري در كليت يك شهر برخوردار
است .در تحليل توپولوژيك فضاي شهري ،اساس تحليل
اندازه گيري تعداد تغييرات جهت در يك مسير يا فضاي
شهري است (هیلیر و آییدا  .)481 ،2005به طور مثال در

همبستگي هم پيوندي در دو مقياس كل و جزء
0.893
0.361
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نمــودار  .3تحليــل توپولوژيــك رابطــهی همبســتگي ميــان متوســط
همپيونــدي و انتخــاب در ســال 1285ه.ش

نمــودار  .4تحلیــل توپولوژیــک رابطــهی همبســتگی میــان متوســط
همپیونــدی و انتخــاب در ســال  1394ه.ش.

مقايسهی يافتهها نشان ميدهد كه مسجد از نظر فضايي-
عملكردي در دورهی تاريخي ،خود به عنوان جزئي از يك
سيستم در ارتباط و انسجام قابل توجهي با شهر قرار داشته
است .از اين رو ،از نظر همپيوندي فضايي و انتخاب به
عنوان يك مقصد حركت يا فضاي حد واسط براي رسيدن
فضاي نهايي يا مقصد استفاده ميشدهاست .همپيوندي
باالي مسجد نسبت به شهر و خوانايي باالي آن به عنوان
يك عنصر كليدي ،سبب ارتقای آن به عنوان يك فضاي
متمايز در شهر شده است .در حالي كه در دورهی معاصر،
اين رابطه به مقدار قابل توجهي پايينتر از دورهی تاريخي
است و نشان ميدهد كه مسجد ،نه به عنوان يك فضاي
شهري ،كه فقط به عنوان يك عنصر كالبدي با فضاي
شهري ارتباط دارد و از نظر فضايي -عملكردي در رتبهی
پايينتري نسبت فضاي شهري قرار ميگيرد.

پژوهش است .نخست آنكه ميزان پايين همبستگي در هر
دو دوره به دليل مجاورت مسجد جامع سبزوار با مهمترين
و اصليترين فضاهاي همپيوند شهر است كه سبب شده
است سمت و سوي اين جريانات بيشتر به سمت فضاهاي
همپيوند متمايل باشد .در سال 1285ه.ش .مجاورت با
بازار بر ميزان همبستگي اين دو شاخص تأثير داشته است
و در سال  1394ه.ش .مجاورت با خيابان بيهق بر اين
رابطه تأثير قابل توجه گذاشته است .ديگر آنكه ،همبستگي
باالي اين دو شاخص در سال  1285ه.ش .نشان ميدهد
كه مسجد به لحاظ فضايي -عملكردي از رابطهی
همبستگي بااليي نسبت به دورهی كنوني برخوردار بوده
است و اين نكته ،جايگاه اين عنصر را در فضاي شهري
متمايز ميكردهاست .به عبارت سادهتر ،مسجد جامع در
ساختار كهن شهر ايراني -اسالمي عالوه بر اينكه از نظر
فضايي از همپيوندي و انسجام بااليي برخوردار بوده است؛
از نظر عملكردي يكي از جاذبها و انتخابهاي اصلي
استفادهكنندگان در تردد و استفاده از اين فضا به شمار
ميرفتهاست .از اين رو ،ميتوان گفت كه مسجد جامع به
لحاظ فضايي -عملكردي يكي از فضاهاي اصلي شهر به

 .5بحث

اين پژوهش با هدف بررسي روابط فضايي مسجد جامع
در دو دورهی تاريخي و تاثیر تغييرات فضايي شهر بر
ويژگيهاي فضايي و عملكردي آن انجام شده است.
مقايسهی يافتهها مؤيد دو نكتهی قابل توجه در اين
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در خصوص مسجد جامع تحليلهاي توپولوژيك با استفاده
از خطوط محوري انجام شد .يافتههاي تحقيق نشان
ميدهد كه رابطهی همبستگي ميان دو پارامتر انتخاب و
همپيوندي در سال 1285ه.ش .برابر  0.487ميباشد .اگرچه

اين مقدار ،نسبت پاييني از همبستگي را نشان ميدهد؛ ولي
در مقايسه با سال 1394ه.ش .اين مقدار به ميزان قابل
توجهي بيشتر است (نمودارهای  3و .)4
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شمار ميرفتهاست كه عالوه بر مقصد و جاذب حركت ،به
عنوان يك فضاي حد واسط براي دستيابي به فضاهاي
ديگر مورد استفاده قرار ميگرفته و از اين رو يكي از نقاطي
بوده كه در ساختار توپولوژيك فضاي شهري ،مسافتها را
به ميزان قابل توجهي كاهش ميدادهاست .اين در حالي
است كه عليرغم قرار گيري و همجواري مسجد با خيابان
بيهق در دورهی معاصر ،نقش عملكردي آن به ميزان قابل
توجهي كاسته شده است .به بيان ديگر؛ در ساخت كنوني
فضاي شهري سبزوار ،مسجد جامع تنها به عنوان يك
مقصد سفر نقش جاذب در فضاي شهري را دارد و به
عنوان يك فضاي حد واسط -كه ارتباط و پيوستگي را
ميان فضاهاي ديگر برقرار كند -عمل نميكند .مقايسهی
دو عامل وضوح و رابطه كل و جزء در مسجد و شهر ،در
هر دوره نيز ميتواند مالك تأييد يافتههاي پژوهش باشد.
بر اين اساس ،مسجد جامع از نظر فضايي نيز از خوانايي و
انسجام بااليي نسبت به شهر برخوردار بوده است كه اين
مهم انتخاب مسجد را به عنوان يك فضاي شهري بيش
از پيش مسجل ميكردهاست .در نهايت ميتوان نتيجه
گرفت كه در ساخت شهرهاي ايراني -اسالمي ،مسجد
جامع هر شهر عالوه بر اينكه به عنوان یک عنصر و نماد
مهم از جامعه اسالمی تلقي ميشدهاست؛ به واسطهی
جايگاه خود داراي نقش فضایی -عملكردي نيز ميباشد.
بنابراين ،مسجد جامع تنها یک عنصر كالبدي نیست که با
حصار و ديوار پيرامون فضاهای داخلیاش مشخص شده
باشد؛ بلکه بیشتر یک عنصر شهری فعال است که سبب
یکپارچهسازی فضایی در مقياس محلي و شهر ميگردد.
 .6نتیجهگیری
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ارتباط و پيوستگي يكي از مهمترين ويژگيهاي عناصر
شهري در شهر ايراني است كه به واسطهی نقش و عملكرد
خود سبب انسجام و يكپارچگي در ساختار كالبدي -فضايي
شهر ميشود .شهرهاي تاريخي ايران به واسطه همگني
و انسجام دروني شناخته ميشوند كه اين ويژگي از
كوچكترين اجزا تا بزرگترين آنها وجود دارد؛ اما تغييرات و
تحوالت يكصدسال اخير سبب كاهش ميزان همگني شهر
و در نتيجه شكلگيري ساختاري ناپيوسته از اجزای مختلف

شده است كه بدون توجه به منطق فضايي و اجتماعي خود
شكل گرفتهاند .در اين ميان ،عناصر باقيمانده از تحوالت
شهري -كه به عنوان عناصر ميراثي و تاريخي شهر به
شمار ميروند -به دليل تغييرات روابط و ماهيت آن ميان
اجزا در تمامي سطوح ،نقش و كاركرد تاريخي خود را
از دست دادهاند و تنها به يك عنصركالبدي و معماري
صرف تبديل شدهاند .امروزه به میزان زیادی از تعامالت
اجتماعی در مسجد جامع سبزوار کاسته شده که این به
دلیل کمرنگشدن درهمتنیدگی و پیوستگی مسجد با
بافتهای شهری اتفاق افتاده است .حذف ارتباط ميان
مسجد جامع و سراهاي مجاور و بافت مسكوني يكي از
مهمترين اين تحوالت است؛ كه در دورهی معاصر سبب
تغيير جايگاه مسجد جامع از يك فضاي شهري در ساختار
فضايي شهر تاريخي سبزوار و نزول آن به يك عنصر
كالبدي و معماري صرف در زمان حال است .بنابراين،
مكانيابي و قرارگيري مسجد در بستر هر شهر متناسب
با پيكرهبندي فضایی منحصربهفرد آن شهر است و عالوه
بر يك فضاي مركزي در تركيب با فضاي شهري شكل
گرفته و تبديل به فضاي حد واسط شدهاست .مسجد فقط
به عنوان مکانی برای برگزاري تشریفات مذهبی ،نماز و
فعالیتهای عبادی مسلمانان نبوده است؛ بلکه در تعامل
و ارتباط با فضاهاي ديگر شهري ،به عنوان یک مرکز
آموزشی ،یک اردوگاه نظامی ،محل برگزاری قضاوت و
صدور احكام ،مکانی برای برپايي جشنها ،یک مرکز
اقتصادی و تجاری ،همچنین به عنوان یک محل برای
کمک به نیازمندان عمل میکردهاست .مسجد جامع سبزوار
نیز به دلیل نقش عملکردی آن و ارتباط آن با بافتهای
مجاور مسجد و همچنین زندگی روزمره مردم در گذشته،
نقشی فراتر از تکبنا بر عهده داشته و حتی میتوان آن را
به مانند یک میدان محلی و گرهی شهری در نظر گرفت.
از این رو به عنوان جزئی ارزشمند و مهم از فضای شهری
محسوب میشدهاست.
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Abstract
In recent century, urban development has caused be numerous changes in spatial structure of
Iranian cities. One of the most changes has occurred in the relationships between urban elements
and effect on grand the mosque functional spatial characteristics. Sabzevar grand mosque is one
of the important elements of the historic city with religious and social function and had important
role in urban spatial relation and solidarity. But today, this element has lost role as an urban space
and isolated other urban municipal functions. From the spatial characteristics of space, mosque
is a part of urban opens spaces and interacts with it. The position of the mosque by the spatial
configuration analysis and its impact on the use of space, flow and function is explained. Mosque
has formed by open spaces and its relationship with city space in a complex system and has changed
from a mere physical element, to an element with spatial nature. The main research object is to
study of functional and spatial configuration of the city and the mosque and analysis of its effects
on grand mosque spatial and functional properties between two historical periods (1907- 2015).
The aim of this study is to evaluate the spatial characteristics of mosques and comparison with its
existing functions. From Space Syntax theory; situations analysis and how to communicate these
points in the city, indicate accessibility, hierarchy and choosing the paths leading to the specific
points that have a direct relationship with the routing of these characteristics and mental structure
of space urban. The important aspect in this research is topological analysis of urban spaces and
their comparison to analysis of functional relationships. In other words; the availability of space or
urban areas does not necessarily mean short distance and close it (physically), but the availability
and arrangement of space or places dependent on the construction of urban space. Therefore, urban
open spaces and the arrangement of the physical elements followed on space topological characters
such as integration and choice, and features structural and functional relationship forms. Research
is a quantitative-comparative study using spatial parameters as,integration, connectivity and choice
which referred in the theory of space syntax analysis. The results showed that despite an increase of
integration and connectivity the grand mosque in 2015, the standard deviation of historical mosque
in the city has increased. The spatially the grand mosque in 1907, the integration of spatial and
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physical relationship is better than 2015. The studies of characteristics of the city in two historical
periods indicate that the city of Sabzevar in 1907 was more cohesive and homogeneous nature. In
addition to the grand mosque in historic period the clarity and intelligibility of the city is remarkable.
Therefore; we can say that the element of the grand mosque has remarkable position in the hierarchy
of urban space in this period. Analysis of the space a characteristic the show the grand mosque has
defined as a place in urban space configuration and performed and indicated as an urban space. The
basis of this analysis, evaluation of choice and integration and analysis of correlation of selected
parameter that defined topological space characteristics. In terms of space syntax theory, if you have
highest correlation between choice and integration, it has important position in urban configuration
as functional characteristics. Comparison of results show that the mosque in the historical period,
was as part of a system of communication and coordination with the city›s spatially and functionally.
Therefore, the high integration and intelligibility caused to turn the grand mosque to a key element,
promoting it as a unique space in the city. However, in contemporary times, this relationship is
significantly lower than the historical period and shows that the mosque not only as an urban space
as a physical element associated with urban space and spatial- functional properties. Finally, in the
spatial structure of Iranian cities, the grand mosque was an important element and symbol of the
Muslim community due to their position of spatial- functional properties. The grand mosque is not
only a physical element that is specified by the fence and the wall surrounding the internal spaces,
but rather an active urban element caused to integrated space and the city in global and local level.

[ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07 ]

Keywords: Spatial Configuration, Space Syntax Theory, Topology, Grand Mosque, Sabzevar.

[ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07 ]

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

[ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07 ]

