
 

 

  205- 222: 1392، پاییز و زمستان 2شماره  ،21، سال پژوهشی مدیریت اسالمی  دو فصلنامه علمی ـ
  

  بندي معیارهاي مؤثر بر  شناسایی و رتبه
   ی مساجدیاب مکان

  * عادل آذر
  ** میثم لطیفی

 *** مهدي ترکمنی

  14/12/92: پذیرش نهایی       30/8/92 :دریافت مقاله

  
  چکیده

جد در شهرسازي و یابی مساآنچه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته، مسئله مهم مکان
ـ معیارهاي  1: بدین منظور، پژوهش با دو سؤال اصلی پیگیري شده است مدیریت شهري است؛

یابی مساجد چقدر عیارهاي مؤثر بر مکانـ وزن هر یک از م 2یابی مساجد کدام است مؤثر بر مکان
یابی در پژوهشهاي پیشین و آثار است؟ براي پاسخ به این سؤاالت، ابتدا معیارهاي مؤثر بر مکان

دینی مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه براي وزندهی معیارها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی 
)AHP (اصلی، ذیل چهار گروه معیارهاي جمعیتی، معیار  20نتایج حاکی است که . استفاده شد

در زمینه گروه معیارها به ترتیب معیارهاي مذهبی . مذهبی، شهرسازي و اجتماعی قابل طرح است
شعاع دسترسی، تراکم جمعیت و دسترسی . و شهرسازي از درجه اهمیت بیشتري برخوردار شد

  .بندي شدیابی مساجد اولویتآسان به عنوان مهمترین معیارها در مکان
، مدیریت شهري و AHPیابی مساجد، مدیریت اسالمی و مساجد، شیوه مکان :ها واژه کلید

  .مسجدسازي، شهرسازي و مسجدسازي
  
  
  
  

  
  azara@modares.ac.ir                                          استاد گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس *
  m.latifi@isu.ac.ir       استادیار دانشکده معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السالم* *
  دانشجوي کارشناسی ارشد معارف اسالمی و مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق علیه السالم ***

Torkamani@isu.ac.ir 
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  مقدمهـ  1
اند اند از مسجد نیز سخن گفتهکسانی که تاریخ شهرهاي اسالمی را مورد بررسی قرار داده همۀ

عنوان اولین ساختمان شهرهاي جدید التأسیس در سرزمینهاي اسالمی، مرکزیت  و از مسجد به
عنوان  و از مسجد به ،یاد کردهشهرهاي اسالمی، عنصر اصلی و غالب مرکز شهر و مراکز محالت 

  .)380: 1387زاده، نقی( اندترین عامل هویتی شهر مسلمانان سخن گفتهمرکز ثقل شهر و اصلی
 هاي عبادي و مکانی براي اقامهابتداي تأسیس مسجد، این مکان مقدس فقط مختص فعالیت در

فرهنگ ( گري نیز داشتکارکردهاي فراوان دی بر کارهاي عبادي،الوه ع مساجد نماز نبود و
اي بوده که همواره در این گونه نقش محوري مسجد در جوامع اسالمی به ).215: 1385مسجد، 

ت مکانهاي مقدس، فعالیتهایی از قبیل امور فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی و قضایی نیز صور
 لمانان استتأثیر شگرف مسجد در تداوم حیات اجتماعی مس دهگرفته، و این امر نشاندهنمی

 توان گفت آنچه از بررسی نقش مسجد در صدر اسالم بهبه طور خالصه می). 163: 1384همتی، (
هاي عبادي، سیاسی، فرهنگی، آموزشی، نظامی، زمینه آید، جامعیت مسجد در همۀدست می
در دوران انقالب اسالمی نیز مساجد نقش بسیار مهم و  ).103: 1386فجري، ( است... قضایی و 
به عنوان مراکز  از مساجد در این مقطع زمانی ، به طوري کهسازي را بر عهده داشتسرنوشت

تا  146: 1382رضایی، (شود نیرومند پشتیبانی انقالب و ستاد عملیاتی رهبر انقالب اسالمی یاد می
148.(  

ه به شئون زندگی مردم سر و کار دارد و البت این است که با همۀدر واقع ویژگی اصلی مسجد 
توان نسبت به چنین مکان با لذا نمی؛ )1384همتی، ( دهدشئون مردم جهت الهی و دینی می ۀهم

تعیین مکان  ،بسیار حائز اهمیت استدر مورد مسجد، یکی از مسائلی که . اعتنا بود عظمتی بی
طرحی جامع براي تعیین  ۀبنابراین لزوم تهی). 160: 1386زرگر، ( استمسجد در بافت شهري 

 توان گفتاي که میبه گونه) 403: 1387زاده، نقی( استقرار مساجد در شهرها ضرورت دارد
است هاي زیستی هرگونه حرکت مؤثري در شکوفایی مسجد در مدیریت استقرار آن در مجتمع

تحقق یافت که چنانچه عنوان مسجد بودن براي مکانی  ،توجه به این امر ).1377اصغریان جدي،(
بر اهمیت شناسایی و انتخاب ) 189: 1373نوبهار، ( آن محل براي همیشه مسجد خواهد بود

  .افزایدیابی مساجد میمعیارهاي مکان
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یافته در ایجاد مساجد وجود ندارد، مساجد در همه جا ریزي سازمانگونه برنامهاز آنجا که هیچ
و مسائلی از قبیل تراکم بیش از حد ) 1366حسینی،  عباسی( یابدطور متعادل و منطقی توسعه نمیبه

 است ریزي مناسب باعث شدهجمعیت، سرعت در ساخت و سازهاي شهري و نبود طراحی و برنامه
به طوري که با توجه به ) 3: 1383محمدي، ( که به موقعیت و ساخت مساجد کمتر توجه شود

 مساجد اکثراً موقعیت و سطح مناسبی نداردبه اي اختصاص یافته هنگرش سوداگرایانه به زمین، زمین
را در نظر مکان، باید تمام جوانب آن هربنابراین قبل از ساختن مسجد در  ).195: 1387زاده، نقی(

یابی مساجد اولین شناسایی معیارهاي مکان .گرفت تا مسجد در بهترین مکان ممکن ساخته شود
است تا پس از شناسایی معیارها و زیر معیارهاي در این تحقیق تالش شده  .استگام در این مسیر 

یابی مساجد یابی مساجد، وزن هرکدام از آنها مشخص شود تا اولویت آنها در مکانمؤثر بر مکان
  .گرددمشخص 

  :سؤاالت استاین به طور کلی این تحقیق در صدد پاسخگویی به 
 ؟است یابی مساجد کداممعیارهاي مکانـ  1
 یک از این معیارها نسبت به یکدیگر کدام است؟اهمیت و وزن هر ـ  2

در این پژوهش . مساجد است یابی بندي معیارهاي مکان هدف این پژوهش، شناسایی و رتبه
اي و مصاحبه با خبرگان مسجد شناسایی و یابی مساجد از طریق مطالعات کتابخانهمعیارهاي مکان

سلسله مراتبی به وزندهی معیارها پرداخته شده بندي شده، و سپس با استفاده از فرایند تحلیل دسته
  .است

 پیشینه پژوهش

هاي گوناگون و جنبه، انجام شده اي درباره مساجداي اخیر پژوهشهاي ارزندهبا اینکه در ساله
یابی تحقیقات بسیار اندکی درباره مکان، مختلف مورد بررسی قرار گرفتهپژوهشهاي مسجد در 

بنابراین در قسمت . یابی مساجد صورت گرفته استایی معیارهاي مکانمساجد و به تبع درباره شناس
و در ادامه مروري ، یابی مساجد پرداختهپیشینه پژوهش در ابتدا به پژوهشها درباره معیارهاي مکان

 ؛یابی تسهیالت مختلف خواهد شدبندي معیارهاي مکانشناسایی و رتبه ۀبر برخی پژوهشها در زمین
یابی تسهیالت و که در مکانشود پرداخته میبندي معیارهاي مختلف دسته در نهایت نیز به

  .رودکاربریهاي مختلف به کار می
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  پژوهشهاي مرتبط با مسجد
در را مراحل و چگونگی انتخاب زمین و ساخت مساجد  ،در پژوهشی) 1377(اصغریان جدي 

به بررسی ) 1390(اران عطایی همدانی و همک. هاي مختلف مورد بررسی قرار داده استدوره
یابی مسجد معیارهاي مکانمشخص کردن و ضمن  ،معیارهاي انتخاب مکان مسجد النبی پرداخته

در مدینه  صلی اهللا علیه و آلهیابی مساجد توسط پیامبر اکرم اند که از شیوه مکانالنبی، تالش کرده
  .کنندالگوبرداري 

هایی براي طراحی  تحت عنوان توصیهرا قسمتی از پژوهش خود ) 1378(قرائتی و همکاران 
آنها در این پژوهش ابتدا انواع . اند یابی و ارتباط مسجد با محیط اختصاص دادهمساجد به مکان
مرکز مطالعات کلیساي . اند کردهعرضه یابی مسجد  سپس معیارهایی براي مکانو مسجد را بیان، 

کلیسا در یک شهر ) و کاهش(افزایش «با عنوان ) 1982(موردي در سال  ۀشهري در یک مطالع
و ، یابی کلیسا پرداختهبه بررسی شعاع دسترسی مناسب به عنوان یک معیار مهم در مکان» جنوبی
  .آن را مشخص کرده است ةانداز

  یابی مراکز تجاري و صنعتیپژوهشهاي مکان
یابی تسهیالت گیري دربارة مکانبراي تصمیمالگویی  AHP2با استفاده از ) 1997(1و لی یانگ

با استفاده از روش دلفی به شناسایی معیارهایی ) 2003(3و آتیراونگ مک کارتی. اندکردهعرضه 
 ،طی پژوهشی) 2003( 4چو مازورال و. استالمللی مؤثر یابی شرکتهاي بیناند که در مکانپرداخته

کار، قوانین دولتی، و به مسائلی مانند نیروي  ،یابی شرکتهاي کوچک را استخراجمعیارهاي مکان
 دانشیابی شرکتهاي معیارهاي مکان) 2010( 5استریجاکیویز .اندتوجه کرده... مسائل اجتماعی و

با استفاده از ) 1389(پور و همکاران شریفی. محور را در مادر شهرها مورد بررسی قرار داده است
AHP و زرگري  سلطانی. اندرس پرداختهیابی شهر جدید پابندي معیارهاي مکانبه تعیین و اولویت

   یابی بیمارستانها فازي به مکان ANPفازي و  AHPمرندي در طی دو مرحله با استفاده از 
بندي معیارهاي به شناسایی و رتبه AHPشیوه با استفاده از ) 1390(دریجانی و بهمنی . اندپرداخته

 
1 - Yang & Lee 
2 - Analytic Hierarchy Prpcess 
3 - MacCarthy & Atthirawong 
4 - Mazzarol & Choo 
5 - Stryjakiewicz 
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دهقانی سانیج و محمودي . اندهاستان گلستان پرداخت HPLیابی واحدهاي روکش مؤثر در مکان
بندي معیارهاي مؤثر بر  شناسایی و رتبهبه  فازي TOPSIS فازي و ANPازبا استفاده  )1390(

. انداند و اولویت معیارها را نسبت به هم مشخص کردهپرداخته هاي عمومی کتابخانه یابی مکان
یابی پارکینگهاي عمومی در مکان GISو  AHPهاي شیوهاز ) 2012(حاجی حسین لو و همکاران 

هاي شهري، دسترسی پایانهیابی از معیارهایی مانند قیمت زمین، دسترسی به و براي مکان، استفاده
  .انداستفاده کردهپیادگان 

هاي جدولمورد استفاده در کاربریهاي مختلف به صورت موضوعی در  یابیمعیارهاي مکان
  :ستا بندي شدهدستهذیل 

 معیارهاي مذهبی ـ 1جدول

  منبع  نمونه کاربرد  معیار
  .پاك باشد

  )288: 1385فرهنگ مسجد، (  مسجد
  )190: 1، ج1373نوبهار، (

  .شبهه ناك نباشد
  .قبرستان نباشد

  .راه و معابر نباشد
  .غصبی نباشد

دیگري توان گفت فقط به مسجد اختصاص دارد، معیارهاي عالوه بر معیارهاي مذهبی، که می
  7تا  2گیرد که در قالب جدولهاي نیز هست که در کاربریهاي مختلف مورد استفاده قرار می

 .بندي شده استدسته
  معیارهاي اقتصادي ـ 2جدول

  منبع  نمونه کاربرد  معیار
  هاي کوچک، پست، کارخانهبانک  قیمت زمین

حسـین لـو و همکـاران،     یحاج(
2012(  

  )2003 ،مازا رول و چو(
  )1972هارولد الو، جی (
  )1390دریجانی و بهمنی، (

  دانشگاه، مراکز توزیع، سوپر مارکتها  میزان درامد مردم
  دانشگاه  وضعیت اقتصادي

  ها، مراکز تهیه و توزیعکارخانه  وضعیت بازار
  ها و مراکز تولیديکارخانه  قیمت انرژي

  ها و مراکز تولیديکارخانه  تسهیالت دولتی
  ها و مراکز تولیديکارخانه  گذاريسرمایهوضعیت 
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  معیارهاي زیرساختیـ  3ل جدو
  منبع  نمونه کاربرد  معیار

  هاشهر، کارخانه  منابع انرژي
  )2003مازورال و چو (
  )2011سلطانی و زرگري، (
  )1390دریجانی و بهمنی، (

  

  ها و مراکز تولیديکارخانه  پیشینه صنعت
  مراکز تهیه و توزیعها، کارخانه  شبکه حمل و نقل

  ها و مراکز تولیديکارخانه  دسترسی به مواد اولیه
  ها و مراکز تولیديکارخانه  دسترسی به بازار فروش

  هاي کوچک و بیمارستانهابانکها، کارخانه  رقیبان
  

  ویژگیهاي جغرافیایی وطبیعی ـ  4جدول
  منبع  نمونه کاربرد  معیار

  کتابخانهمدرسه، پست،   پستی و بلندي
  )1389شریفی پور و همکاران، (
  )1390دهقانی سانیج و محمودي، (
فرهـــادي گوگـــه و پرهیزکـــار،   (

1381(  
  )1389پورمحمدي و همکاران، (

  شهر، کتابخانه  )سیل و زلزله(تهدیدات
  شهر، کتابخانه  )باد و رطوبت(اقلیم 

  شهر، کتابخانه  جنس خاك
  مدرسه  چشم انداز

  مدرسه، کتابخانه  جهت تابش خورشید
  

  معیارهاي سیاسی و فرهنگی ـ  5جدول
  منبع  نمونه کاربرد  معیار
  دانشگاه، مراکز حساس  احساس امنیت

  )1390دریجانی و بهمنی، (
  )1387رادفر، (
  )1972جی الو، (
  )1387رادفر، ( 

  دانشگاه  تقاضاي مردمی
  هاکارخانه  سیاستهاي دولتی

  ...ها، مدارس و دانشگاه  سرانه فضاهاي فرهنگی
  ها، شرکتهاي دانش بنیاندانشگاه  نسبت افراد باسواد
  ها، مدارسدانشگاه  تمایل به تحصیل
  ها، کتابخانه، مراکز تهیه و توزیعدانشگاه  وضعیت اجتماعی
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  معیارهاي جمعیتی ـ  6جدول
  منبع  نمونه کاربرد  معیار

دانشــگاه، نشــانی، پســت، مدرســه، آتــش  تراکم جمعیت
  ...بیمارستان، سوپر مارکتها و 

  )1388نظریان و کریمی، (
  )1387رادفر، (
ــاران،  ( ــدي و همکـــ پورمحمـــ

1389(  
  ...دانشگاه، مدرسه و  میزان رشد جمعیت

  ...نشانی، بانکها ومدرسه، پست، آتش  شعاع عملکرد
  

 معیارهاي شهرسازي ـ  7جدول

  منبع  نمونه کاربرد  معیار

نشانی، کتابخانـه و  مدرسه، آتش  کاربریهاي همجوارتناسب با 
...  

دهقـــانی ســـانیج و محمـــودي، (
1390(  

  )1388نظریان و کریمی، (
ــاران،  ( ــدي و همکـــ پورمحمـــ

1389(  
ــار،   ( ــه و پرهیزک ــادي گوگ فره

1381(  

ــه  شبکه دسترسی ــش کارخانـ ــا، آتـ ــانی، هـ نشـ
  ...بیمارستان، دانشگاه و 

ــت،   توسعه آینده شهر ــاي پســ ــدارس، دفترهــ مــ
  ...بیمارستان و

  نشانی، کتابخانهمدرسه، آتش  مرکزیت

مدرسه، بیمارستان، بانک، سوپر   آسان بودن دسترسی
  مارکت، کتابخانه

 کتابخانه، بیمارستان، کارخانه امکان توسعه

  
  ـ روش تحقیق 2

  :مرحله انجام شده استچهار در پژوهش این 
در این بخش از تحقیق با : یابی مساجدزیرمعیارهاي مکانشناسایی معیارها و ـ  اول ۀمرحل

 20اي، بررسی تحقیقات در این زمینه و مصاحبه با خبرگان، مجموعاً استفاده از مطالعات کتابخانه
  .معیار شناسایی شد

با استفاده از نظر خبرگان و تشکیل درخت  :و زیر معیارها بندي معیارهادستهـ  دوم ۀمرحل
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اول با استفاده از نظر جمعی از خبرگان مورد بررسی قرار گرفت که  ۀیارهاي مرحلمع زیر ،تصمیم
  .بندي شدکلی دسته ۀبه چهار دست

گروهی و تخصیص وزن نرمال شده  AHPسنجش اهمیت عناصر با استفاده از ـ  سوم ۀمرحل
سط و تو ،پس از تشکیل درخت تصمیم، پرسشنامه مقایسات زوجی طراحی: یک از عوامل به هر

مند غیر تصادفی گیري هدفکه خبرگان به روش نمونهالزم به توضیح است . شدخبرگان تکمیل 
معیاره و از جمله روش تحلیل سلسله  گیري چند طور معمول در روشهاي تصمیم به .انتخاب شدند

ین در ا این با وجود آید؛به دست مینیز نتایج قابل قبولی  پنجاز بیشتر ات یمراتبی با تعداد نظر
 17 اي مطلوب از نظر خبرگان بیشتري استفاده شد که در نهایتپژوهش براي دستیابی به نتیجه

  .ه استپرسشنامه تکمیل شد
روحانیانی که عالوه بر  دانشگاه، تادانشامل اس و خبرگان این حوزه به طور کلی صاحبنظران

   استادانهاي مختلف مسجد، خود نیز مسئولیت امامت جماعت را دارا باشند، آشنایی با جنبه
 هاي عملی و سیاستگذاري در حوزهعرصهن اهاي شهرسازي و طراحی شهري، متخصصحوزه
ن مرکز رسیدگی به امور مساجد، معاونت بقاع و امور متبرکه سازمان امانند متخصص ،مسجد

  .هستند ...اوقاف، وزارت راه و شهرسازي و 
در مرحله آخر نیز : مشخص کردن وزن نهایی هر یک از معیارها و زیر معیارهاـ  چهارم ۀمرحل

                        افزارها وارد نرمها با استفاده از روش میانگین هندسی، دادهپس از تلفیق داده
Super Decisions  ، ،ز محاسبه شدنی 1سازگاريمیزان و براي اطمینان به مقایسات زوجی.  

  )AHP(معرفی روش سلسله مراتبی
است که اولین بار توسط ) MADM(هاي فنون  این روش یکی از معروفترین زیرمجموعه

یند تحلیل سلسله افر). 1980، 2ساعتی(شد ابداع  1970ساعتی، عراقی االصل در دهۀ .ال.توماس
شد و در عرضه متالطم و فازي  یگیریهاي انفرادي در محیط در آغاز براي تصمیم) AHP(مراتبی 

  .گیریهاي گروهی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفتهشتاد در تصمیم ۀده
گیریهاي گروهی باعث خواهد شد که نه تنها مزایاي فنون  در تصمیم AHPاستفاده از 

برطرف ) فکري همانند سرعت، هزینه و تک(گیري گروهی حفظ شود، بلکه معایب آنها  تصمیم

 
1 - Consistency ratio 
2 - Saaty 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 213 /  شناسایی و رتبه بندي معیارهاي مؤثر بر مکان یابی مساجد

 

گیري با چند گزینۀ رقیب و معیار  که فضاي تصمیمشود تواند استفاده  وش در زمانی میاین ر. شود
پدیده استوار هر ثر بر ؤاساس این روش بر مقایسات زوجی عوامل م. رو است گیري روبه تصمیم
گیرنده با فراهم آوردن درخت سلسله مراتب تصمیم، عوامل مورد مقایسه و  تصمیم. است
این . گیرد مقایسات زوجی انجام میدهد؛ سپس برخی  ن میتصمیم را نشاهاي رقیب در  گزینه

در . سازد هاي رقیب مشخص می مقایسات وزن هر یک از شاخصها و معیارها را در راستاي گزینه
به سازد تا تصمیم بهینه  ، ماتریسهاي مقایسات زوجی را با همدیگر تلفیق میAHPنهایت منطق 

  ).9-67: 1388زاده،   آذر و رجب(دست آید 
  

  یابی مساجدمعیارهاي مکانـ  3
اعم از مراکز (گیري زندگی اجتماعی، رقابت بر سر استقرار مناسب تسهیالت پس از شکل

نیازهاي افراد جامعه را  به طوري که حتی االمکان،...) نس و نشانی، اورژاتولیدي، خدماتی، آتش
بشري،  ۀزندگی و ساختار جامعی در چگونگی تدریج با افزایش پیچیدگو بشد ورده کند، مطرح ابر

انتخاب مکان براي یک یا چند مرکز به ، یابیمکان. یابی شکل گرفتاي تحت عنوان مکانمسئله
خدمات عرضه حمل و نقل،  ۀتواند هزیناین هدف می. روشی است که هدفی خاص را بهینه کند

یابی، شناسایی و استفاده از الزامات مکان یکی از. )1995، 1درزنر( باشد... عادالنه به مشتریان و 
  .معیارهاي مناسب و متناسب با شرایط و ویژگیهاي کاربریهاي متفاوت است

یابی مساجد به صورت استقرایی و با توجه به ادبیات علمی و در این پژوهش معیارهاي مکان
معیارهاي مذهبی،  .است بندي شدهچهار گروه دسته چنین نظر خبرگان در هاي دینی و همگزاره

معیارهاي شهرسازي، معیارهاي اجتماعی و معیارهاي کمی که در این پژوهش از آن به عنوان 
  : ه استزیر نشان داده شد ةاین معیارها در نگار. معیارهاي جمعیتی نام برده شده است

  

 
1 - Drezner 
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  مساجد

شود با توجه به حوزه تقریبی تعریف می
تأمین دسترسی آسان، ). 357-359

یابی مساجد باید به آن مکان مطلوب و ایمن به مسجد از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است که در

یکی از معیارهایی که تعیین مکان مسجد را تحت تأثیر قرار 
. ترین مکان منطقه ساخته شودکه مسجد باید در پر تراکم

اجتماعی

جمع گرایی

ترکیب اجتماعی 
جمعیت

شأنیت

شغل غالب 
مردم

شهرسازي

توسعه آینده  
شهر

عوارض طبیعی

شاخص بودن

رعایت پدافند 
غیرعامل

مرکزیت

دسترسی آسان

تناسب با کاربریها

نزدیکی به 
نیازهاي مردم
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مساجدی ابیمکاني ارهایمع ـ 1 نگاره
  

  .شودپرداخته میدر ادامه به توضیح مختصر این معیارها 
  معیارهاي جمعیتی

با توجه به حوزه تقریبی تعریف می دسترسی به مسجدبودن  مطلوب درجۀ :دسترسیشعاع 
357: 1387زاده، نقی(گردد مسجد براي ساکنان آن بنا می که هر

مطلوب و ایمن به مسجد از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است که در
  .توجه شود

یکی از معیارهایی که تعیین مکان مسجد را تحت تأثیر قرار ): تراکم نفر در هکتار( جمعیت
که مسجد باید در پر تراکماي گونهبه  استتراکم جمعیت  ،دهدمی

معیارهاي مکان یابی 
مساجد

مرکزیت

دسترسی آسان

تناسب با کاربریها

نزدیکی به 
نیازهاي مردم

مذهبی

.پاك باشد

شبهه ناك 
.نباشد

قبرستان 
.نباشد

راه و گذرگاه 
.نباشد

.غصبی نباشد

جمعیتی

شعاع 
دسترسی

تراکم 
جمعیت

میزان رشد 
جمعیت

معیارهاي جمعیتی

که هر
مطلوب و ایمن به مسجد از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است که در

توجه شود

می
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  .حت تأثیر قرار دهدعالوه بر این جمعیت، ممکن است شعاع عملکرد را نیز ت
وجه به این ت ،یکی از مسائل مهمی که درباره مسجد باید مد نظر قرار داد: رشد جمعیتمیزان 

 اشد، باید بتواند نیازهاي آیندةجوابگوي جمعیت فعلی بباید عالوه بر اینکه  نکته است که مسجد
عیین فاصله بین مساجد و هم در یابی و تاین امر باید هم در مکان. ورده کنداجامعه اسالمی را نیز بر

  .تعیین ظرفیت مساجد رعایت شود
  معیارهاي مذهبی

که فقها با استناد به است روایی هفت روایت در خصوص مکان مسجد وارد شده ابهاي در کت
ساخت مسجد در مکان غصبی و معابر عمومی و : انداین روایات، مباحث ذیل را مطرح ساخته

ذکر این نکته نیز . ساخت مسجد در زمین نجس جایز نیست. بلکه حرام استقبرستان جایز نیست و 
فرهنگ مسجد، ( خالی از لطف نیست که تبدیل معابد یهودیان و مسیحیان به مسجد جایز است

ن و محل تقرب آنان اخدا و کانون عبادت مؤمن ه بر این از آنجا که مسجد، خانۀعالو ).288: 1385
بر بنیان استوار تقوا بنا شود، شایسته است حتی از انتصاب  دز آغاز بایبه خداوند متعال است و ا
ن با آرامش خاطر و اطمینان ادار به عنوان مسجد خودداري شود تا مؤمنلهئمکانهاي مشکوك و مس

  ).190: 1373 نوبهار،( خدا به عبادت بپردازند ر خانۀکامل د
  معیارهاي اجتماعی
مکان مسجد و تعیین شعاع دسترسی براي مساجد، باید  گیري درباره تعیینقبل از تصمیم

گیهاي اجتماعی مردم شهر شناختی دقیقی صورت گیرد و شناخت صحیحی از ویژمطالعات جامعه
  :کامال توجه کرد ذیلبدین منظور باید به موارد  ؛مورد نظر به دست آورد یا منطقۀ

باید مساجدي که براي  ،بیشتر باشد ايگرایی در جامعههرچه تمایل به جمع: گراییمیزان جمع
نیز تحت تأثیر  را از یکدیگرمساجد  شود بزرگ باشد و این امر فاصلۀآن جامعه یا شهر ساخته می

  .دهد و باید شعاع دسترسی مساجد را وسیعتر در نظر گرفتقرار می
کرد، یابی مساجد باید به آن توجه مهم دیگري که در مکان ۀمسئل :ترکیب اجتماعی جمعیت

مساجد . چنین توجه به اقلیتهاي مذهبی است اي و همقبیلهـ  توجه به ترکیب جمعیتی و تنوع قومی
اي جلوگیري شود به یابی کرد که عالوه بر اینکه از بروز اختالفات قومی و قبیلهرا باید طوري مکان
در مسجد فراهم  حضور تمامی افراد و اقشار فراد جامعه نیز کمک کند و زمینۀوحدت و یگانگی ا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 1392، پاییز و زمستان 2، شماره 21سال   دو فصلنامه علمی ـ  پژوهشی مدیریت اسالمی/  216

  .شود
باید شأنیت و مکانیت الزم را براي مسجد شدن  ،شودمکانی که براي مسجد انتخاب می: شأنیت
  .توان ناظر به ارزش اجتماعی زمین دانستاین معیار را می. داشته باشد

بررسی عادات  ،یابی مساجد تأثیر گذاردتواند در مکانیکی از مسائلی که می: شغل غالب مردم
  .استري مردم و توجه به شغل غالب مردم منطقه کا

  معیارهاي شهرسازي
توجه به  ،یابی مساجد باید مورد توجه قرار گیرداز مسائل مهمی که در مکان: مرکزیت داشتن

مرکزیت مسجد نسبت به سایر کارکردها و مراکز دیگر از یک سو و نسبت به جمعیت از سوي 
اي طرحریزي شود که نقش گونههاي شهري بهجموعهباید استقرار مساجد در م. دیگر است

  ).182: 1382رضایی، ( مرکزیت مسجد براي شهر و محله حفظ شود
 بتوانند در کمترین زمان و هزینۀدسترسی به مسجد باید طوري باشد که همگان : دسترسی آسان

از نظر دور داشت این نکته را نباید . به مسجد دسترسی داشته باشند مکن و با طی مسافت کوتاهیم
  کرد که در گذشته فقط دسترسی پیاده مطرح بود اما امروزه باید به دسترسی سواره نیز توجه 

  ).2، ج1378زاده، نقی(
یابی مسجد باید نسبت مسجد را با سایر عملکردهاي در مکان: تناسب با کاربریهاي همجوار

یی که سازگاري بیشتري با مسجد ریزي کرد که کاربریهاباید طوري برنامه. شهري مشخص کرد
 396: 1387زاده، نقی(و کاربریهاي ناسازگار در کنار مسجد قرار نگیرد ددارد به مسجد نزدیکتر باش

  ).397و 
مسجد باید در مکانی ساخته شود که مردم به حضور در مسجد : نزدیکی به نیازهاي مردم

توجه به این نکته  ،مساجد به آن توجه شودیابی یکی از مسائل مهمی که باید در مکان. تشویق شوند
نیازهاي روزانه خود را  ،است که مکان مسجد طوري انتخاب شود که افراد بتوانند در مسیر مسجد

  .برطرف کنند
که عنوان مسجد بر آن تحقق یابد دیگر را گفته شد مکانی : شهر ندهآی به طرحهاي توسعۀتوجه 

براي کاربریهاي دیگر استفاده کرد؛ بنابراین باید دقت کرد که توان تغییر کاربري داد و از آن نمی
  .نداشته باشدمغایرتی شهري  شود با طرحهاي توسعۀمی مکانی که براي مسجد انتخاب

عوارض طبیعی از جمله عواملی است که در تعیین مکان : توجه به عوارض جغرافیایی منطقه
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ها، تپه(ارزیابی قرار گیرد و عوارض طبیعی  باید منطقه مورد نظر بدقت مورد. مسجد مؤثر است
  .یابی مساجد به آن دقت شودو در مکان ،آن شناسایی...) ها و شیبها، رودخانه

بلکه باید  ؛گم و ناپیداباشد ،مسجد نباید در ساختار شهري: شهريچشم انداز شاخص بودن در 
نیز دقت شود تا مکانی که یابی الزم است در مکان. شاخصترین مکان را به خود اختصاص دهد

  .ورده کنداشود بتواند این امر مهم را بربراي مسجد انتخاب می
که اصول پدافند غیر کرد در تعیین مکان مسجد باید توجه : رعایت اصول پدافند غیر عامل

یکی از مهمترین اصول پدافند غیر عامل و یکی از ارکان مهم  .عامل به طور کامل رعایت شود
رجبی و همکاران، ( یابی بهینه براي انواع فعالیتها و مراکز مختلف استین، اصل مکانآمایش سرزم

به طور کلی مسجد باید در جایی ساخته شود که هنگام حادثه و بحران، عالوه بر اینکه خود ).1390
  .بتواند نقش مرکزیت مدیریت بحران محله و منطقه را نیز بر عهده بگیرد ،از آسیب ایمن بماند

  
  هابندي نهایی گزینهتجزیه و تحلیل و رتبهـ  4

بندي معیارها، پس از شناسایی عوامل و ویژگیهاي یاد شده در در این پژوهش به منظور اولویت
  . ها مبادرت شدبندي نهایی گزینهقالب نمودار درختی به مقایسات زوجی و اولویت

ب چهار ماتریس مقایسات اي در قالبه منظور مقایسات زوجی توسط خبرگان، پرسشنامه
ها و تلفیق آوري پرسشنامهپس از جمع. بر اساس طیف لیکرت به خبرگان عرضه شد )1(زوجی
و   Super Decisionsافزار ها با استفاده از روش میانگین هندسی، اطالعات اولیه وارد نرمداده

را به خود اختصاص داد که  0.1میزان سازگاري هر یک از ماتریسها محاسبه شد که عدد کمتر از 
  .نشان از سازگاري آنها داشت

یابی بندي نهایی معیارها و زیر معیارها در پاسخ به اینکه کدام یک از معیارهاي مکانرتبه
  :مراتبی به صورت ذیل است مساجد از اهمیت بیشتري برخوردار است با روش تحلیل سلسله
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 AHPبندي نهایی زیر معیارها با استفاده از رتبه ـ 8جدول

  Ranking Ideal  Normal  Total  زیر معیارها

  0491/0  1641/0  0000/1 1  شعاع دسترسی
  0325/0  1086/0  6618/0 2  تراکم جمعیت
  0294/0  0983/0  5987/0 3  دسترسی آسان

  0901/0  0901/0  5490/0 4  نیتأش
  0697/0  0697/0  4248/0 5  جمع گرایی

  0596/0  0596/0  3629/0 6  ترکیب اجتماعی جمعیت
  0535/0  0535/0  3257/0 7  مرکزیت

  0525/0  0525/0  3197/0 8  تناسب با کاربریهاي همجوار
  0512/0  0512/0  3117/0 9  شاخص بودن در چشم انداز شهري

  0508/0  0508/0  3092/0 10  رعایت اصول پدافند غیرعامل
  0494/0  0494/0  3008/0 11  نزدیکی به نیازهاي مردم
  0413/0  0413/0  2513/0 12  توجه به عوارض طبیعی

  0391/0  0391/0  2382/0 13  شغل غالب مردم
  0365/0  0365/0  2224/0 14  میزان رشد جمعیت
  0355/0  0355/0  2162/0 15  توسعۀ آینده شهر

  
  :نیز به صورت زیر خواهد بود AHPبندي نهایی معیارها با استفاده از رتبه

 AHPبندي نهایی معیارها با استفاده از رتبه ـ 9جدول

 Ranking  Ideal Normal  Total  معیارها

  5732/0  5732/0  0000/1 1  مذهبی
  1889/0  1889/0  3295/0 2  شهرسازي
 1279/0  1276/0  2226/0 3  جمعیتی

  1103/0  1103/0  1925/0 4  اجتماعی
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  گیري نتیجهـ  5
مساجد مقدسترین مکانها روي زمین است که کارکردهاي گوناگون عبادي، اجتماعی، 

آسیب زیادي به  هنگام ساخت آنها، مساجدیابی  مکانعوامل توجهی به بی. دارد... فرهنگی و 
همچون دیگر کاربریهاي شهري  احداث مساجدبنابراین در زند؛ آفرینی این مکان مقدس مینقش

در این پژوهش، پس از . یابی لحاظ شود باید اصول و ضوابط و استانداردهاي مربوط به مکان
ریزي شهري،  و برنامه حوزه مسجد بررسی متون و پژوهشهاي مشابه و مصاحبه با متخصصان

شیوه عیارها از بندي این م به منظور رتبه. شناسایی شد مساجدیابی  معیارهاي مؤثر بر مکان
از آنجا که میزان سازگاري  .مطابق با نظر استادان و متخصصان استفاده گردید AHPگیري  تصمیم

در نهایت، نتایج توان استنباط کرد که نتایج، ثبات قابل قبولی دارد و به دست آمد، می 0.1کمتر از 
نسبت به معیارهاي ) 0.5732با وزن (مذهبی پژوهش نشان داد از میان معیارهاي اصلی، معیارهاي 

از اهمیت بیشتري برخوردار است ) 0.1103(و اجتماعی ) 0.1276(، جمعیتی )0.1889(شهرسازي 
چنین از آنجا که هر یک از این معیارهاي اصلی  همیابی مساجد باید به آن توجه شود؛ که در مکان

که در میان  بندي شد دهی و رتبهوزن ،یاد شدهشیوه با استفاده از عوامل این هم دارد، فرعی عوامل 
دسترسی آسان و ) 0.0325(تراکم جمعیت ، )0.0491(معیارهاي فرعی، معیارهاي شعاع دسترسی 

البته باید توجه کرد که زیر معیارهاي مذهبی . داردنسبت به سایر معیارها اهمیت بیشتري ) 0.0294(
یابی و ساخت ه در مکاناست کبا دیگر معیارها قابل مقایسه نیست؛ زیرا این معیارها، معیارهایی 

 مهمی که از این نکته. یک از آنها بر دیگري اولویت ندارداجد حتماً باید لحاظ شود و هیچمس
ی آسان، که شعاع دسترسی نیز ناظر به مباحث کمی این آید این است که دسترسنتایج به دست می

. یابی مساجد باید به آن توجه شودبحث است از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است که در مکان
اند به اي به دسترسی آسان براي مساجد داشتهنیز توجه ویژه) مدظله العالی(مقام معظم رهبري 

دسترسی آسان به مسجد، «: فرمایندسراسري نماز می ساجالطوري که در پیام خود به نوزدهمین 
 -پیام به نوزدهمین اجالس سراسري نماز( »نیاز ضروري مؤمنان و جوانان و نوجوانان ما است

، دسترسی استبرخوردار زیادي بنابراین بعد از معیارهاي مذهبی که از اهمیت بسیار . )18/7/1389
  .ابی مساجد باید به آن توجه شودیمهمترین عاملی است که در مکان ،آسان

ریزي  و برنامه مسجد حوزة مطابق با دیدگاه متخصصان ، کهبه طور کلی نتایج این تحقیق
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تواند راهگشاي  معتبر استفاده شده است، میهاي شیوهشهري است و در تجزیه و تحلیل آن نیز از 
 .مشابه در این زمینه به کار گرفته شود هايدر کشور باشد و در پژوهش مساجدیابی  مکان

  
  یادداشت

که الزم است حتماً در  یمعن نیبد(است  یجبران ریغ یمذهب يارهایمع نیتوجه کرد که از آنجا که ا دیباـ  1
- یقرار نم سهیلذا مورد مقا) ندارد يبرتر گریکدیکدام از آنها نسبت به  جیمساجد لحاظ شود و ه یابیمکان
  .ردگی

  
   فارسی منابع
 .انتشارات نگاه دانش :تهران .MADMگیري کاربردي رویکرد تصمیم). 1389(، علیزادهرجب؛ عادل، آذر

: 26ش . س هشتم .مجله صف. یابی مساجد در ادوار مختلفمبانی نظري مکان). 1377(اصغریان جدي، احمد 
  .53تا  39

و  GISیابی خدمات شهري با ترکیب مکان). 1389(اکبرپور، علیپورمحمدي، محمد رضا؛ جمالی، فیروز؛ تقی
  .118تا  91ص  :31ش  .مجله فضاي جغرافیایی). مدارس ابتدایی شهر شاهرود: نمونه موردي( AHPمدل 

یابی واحدهاي روکش بندي معیارهاي مؤثر در مکانشناسایی و رتبه). 1390( اکبردریجانی، علی؛ بهمنی، علی
HPL ش سوم. 18ج . هاي علوم و فناوري چوب و جنگله پژوهشمجل. استان گلستان.  

 .مؤسسه فرهنگی ثقلین: قم. 1385 .فرهنگ مسجد. هاي مرکز رسیدگی به امور مساجددفتر مطالعات و پژوهش

هاي  کتابخانه یابی بندي معیارهاي مؤثر بر مکان شناسایی و رتبه). 1390( حسن، محمودي؛ جالل، دهقانی سانیج
 :14ج . 53ش  .فصلنامه کتابداري و اطالع رسانی. فازي TOPSIS فازي و ANPاستفاده ازعمومی با 

120 -134.  
: مطالعه موردي(یابی گیري چند معیاره در مکانکارگیري یک مدل تصمیمتدوین و به). 1387( رادفر، رضا

  .29-7 :39ش . فصلنامه بصیرت). واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی
هاي یابی نیروگاهالگوي مکان). 1390( مهر، احسان؛ مجیدي، داود؛ رستگار، عبدالمطلبلرجبی، محمد رضا؛ گ

مجله علوم ). شهر اصفهان: مطالعه موردي( TOPSISگیري از آبی با رویکرد پدافند غیر عامل و  با بهرهبرق
 .324- 315: 4ش . هاي پدافند غیر عاملو فناوري

 .مؤسسه فرهنگی ثقلین: قم. در فرهنگ اسالمیجایگاه مساجد ). 1382( رضایی، علی

 .انتشارات دید: تهران .راهنماي معماري مساجد). 1386( زرگر، اکبر

یابی شهر جدید بندي معیارهاي مکانتعیین و اولویت). 1389( کار، افشینپور، رزیتا؛ احمدیان، رضا؛ دانهشریفی
 :ش دوم. مجله آمایش سرزمین. رد تحلیل سلسله مراتبیپارس با استفاده از ارزیابی چندمعیاره مکانی و کارب

51-65.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 221 /  شناسایی و رتبه بندي معیارهاي مؤثر بر مکان یابی مساجد

 

 .113-95:  16ش . نشریه مشکات. شناسی مساجدمروري بر جامعه). 1366( عباسی حسینی، ابراهیم

یابی بررسی و الگوشناسی مکان). 1390( کار، عبدالحمیدعطایی همدانی، محمد رضا؛ حمزه نژاد، مهدي؛ نقره
فصلنامه ). یابی مسجد در شهر اسالمییابی به اصول مکاناي براي دستمقدمه(مدینه مساجد عصر نبوي در 

 .16-8: 16ش . باغ نظر

 .108-103 : 95ش  .نشریه مبلغان). ره(جایگاه مسجد در نگاه امام خمینی ). 1386( فجري، محمدمهدي

 6یابی مدارس ابتدایی منطقه ی و مکانتجزیه و تحلیل توزیع فضای). 1381( فرهادي گوگه، رودابه؛ پرهیزکار، اکبر
  .115-: 2ش . 6دوره . مجله مدرس. GISشهر تهران با استفاده از 

هایی براي طراحی مساجد، مجموعه مقاالت همایش  توصیه). 1378( قرائتی، تقی؛ قرائتی، اصغر؛ عرشی نیاسري
 .تشارات دانشگاه هنران: ، تهران437-423 : 1376 .، اصفهانگذشته، حال، آینده: معماري مسجد

  .مرکز پژوهشهاي اسالمی صدا و سیما: قم. مسجد). 1383(محمدي، محسن 
نشانی شهر شیراز با هاي آتشیابی ایستگاهارزیابی توزیع فضایی و مکان). 1388( نظریان، اصغر؛ کریمی، بیراز

 .20-5: 2ش  .انداز زاگرسفصلنامه چشم. GISاستفاده از 

: مجموعه مقاالت همایش معماري مسجد. مسجد کالبد مسلط بر مجتمع اسالمی). 1378( زاده، محمدنقی
 .انتشارات دانشگاه هنر: تهران. 149-127: 1376اصفهان، ، گذشته، حال، آینده

 .انتشارات مانی: اصفهان. شهر و معماري اسالمی). 1387( زاده، محمدنقی

 .مؤلف: قم. سیماي مسجد. )1373( نوبهار، رحیم

ها مجموعه سخنرانی):2(فروغ مسجد . نقش محوري مساجد در تأمین اهداف چند منظوره). 1384( همتی، عباس
-161 : 1383 ،تهران. مرکز رسیدگی به امور مساجد. و مقاالت برگزیده دومین همایش هفته جهانی مساجد

 .مؤسسه فرهنگی ثقلین: قم. 173

  
 منابع انگلیسی

Drezner, Z., 1995,Facility Location: A survey of application and methods,Springer. 
Hadiji Hosseinlou, M., Balal, E., Massahi, A., Ghiasi, I., 2012, Developing optimal zones for 

urban parking spaces by arc GIS and AHP,Science and Technology, Vol. 5, pp. 3618-
3622. 

Harold,G. L. ,1972, Fast Food Store Location Factors: A Comparison with Grocery Store 
Location Factors,Journal of Food Distribution Research, pp. 40-43. 

KirkHadaway, C., 1982, Church growth (and Decline) in a southern city, Review of Religious 
Research, Vol. 23, No. 4, Center for Urban Church Studies, pp. 372-386. 

MacCarthy, B. L., Atthirawong, W., 2003, Factors affecting location decisions in international 
operations – a Delphi study,International Journal of Operations & Production 
Management,Vol. 23, Iss: 7, pp. 794-818. 

Saaty T.L., 1980,The Analytic HierarchyProcess, New York,McGraw-Hill. 
Soltani, A., Zargari Mardani, E., 2011, Hospital site selection using two-stage fuzzy multi-

criteria decision making process,Journal of Urban and Environmental Engineering, 
Vol. 5, n. 1, pp. 32-43. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 1392، پاییز و زمستان 2، شماره 21سال   دو فصلنامه علمی ـ  پژوهشی مدیریت اسالمی/  222

Stryjakiewicz, T., 2010, Location factors of the creative and knowledge – intensive industries 
in european metropolitan regions,Geographical Journal, 62, 3-19. 

Tim, M., Stefhen, C., 2003, A Study of the factors influencing the operating location decision 
of small firms,Property Management, Vol.21 n.2, pp. 190-208. 

Yang, J., Lee, H., 1997, An AHP decision model for facility location selection, Facilities, Vol. 
15, Iss: 9, pp. 241-254. 

  
|||  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

