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چکیده

حمایت از زندگی اجتماعی و فرهنگی از طریق ارتقای فضاهای عمومی مانند مساجد ،برای درگیر کردن
مردم و شهر ،افزایش ارزشهای فرهنگی و ایجاد ساختارهای با هویت ،ضروری است .همچنین کالبد مساجد
در معماری شهرهای جدید ،انعکاسدهندة هویت محلههای امروزی نیستند .بنابراین هدف این پژوهش،
تبیین نقش فرهنگی مسجد و اولویتبندی شاخصهای کالبدی آ ن به عنوان فضای عمومی برای توسعة
هویت اسالمی و ایجاد پایداری اجتماعی در محله است .بنابراین با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی ،ابتدا
شاخصهای فرهنگی مسجد طبق معیارهای پایداری اجتماعی ،با استفاده از تکنیک تصمیمگیری چندمعیارة
شباهت به گزینه ایدئال (تاپسیس) ،اولویتبندی شده است .در ادامه با برداشت میدانی و تکمیل پرسشنامه
توسط ساکنین محله و کارشناسان ،نقش فرهنگی مسجد امام سمنان در هویت اسالمی کالبد محله ،با استفاده
از تکنیک تحلیلی سوات و با بهرهگیری از روش ای -اچ -پی بررسی و ارزیابی شد .نتایج پژوهش نشان میدهد
مؤلفه داشتن کاربریهای مکمل و ارائه خدمات عمومی در اولویت اول شاخصهای فرهنگی مسجد در توسعة
هویت اسالمی و ایجاد پایداری اجتماعی ،قرار گرفته است .بنابراین باید مساجد از دیدگاه کلنگرانه و عملکردی
در ساختار شهرها در نظر گرفته شود و فعالیتهای متنوع و درخور شخصیت مسجد در آن جریان داشته باشد تا
با جذب گروههای مختلف اجتماعی ،باعث اجتماعپذیری مساجد شود.
نقش فرهنگی مسجد ،هویت اسالمی ،پایداری اجتماعی ،توسعه محله ،مسجد امام سمنان.
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 .1مقدمه

تعامالت اجتماعی یکی از نیازهای اساسی فطری انسان است که امروزه بهسادگی درحال
نابودی است و کمبود آن در جوامع مختلف دیده میشود .بهنحویکه امروزه به یک بحران بدل
شده است و دامنههای این بحران ک موبیش به کشور ما نیز کشیده شده است (صمیمیفر و
حمزهنژاد .)51391: ،مفهوم پایداری اجتماعی عمدتاً با ابعاد کیفی همگام است و با مفاهیمی چون
«زندگی انسان» و «احساس رفاه» ارزیابی میشود .بهطورکلی معماری با رویکرد پایداری اجتماعی
طراحی فضاهایی است که با فرهنگ ،رفتارها و روش زندگی انسانها برای حداکثر زمان ممکن
همخوانی داشته باشد و بستر مناسب زندگی بشر برای زمانهای طوالنی بهشمار آید (قوچانی و
فتحیه .)3 :1396 ،از نظر «کنت» ،1جامعه برای ایجاد نظم نیاز به ارزشهای مشترکی دارد که
این امر اغلب از طریق دین اتخاذ میشود .دین باعث ایجاد ارزشهای مشترک شده و همبستگی
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اجتماعی را تسهیل میکند .این همبستگی در نهایت میتواند منجر به نزدیکی افراد به یکدیگر
شده و باعث ارتقای روابط اجتماعی و پویاتر شدن جامعه شود .این هدف میتواند در پیوندهای
همسایگی ،سطح محله ،شهر و با استفاده از عناصر شهری مانند مسجد مطرح شود (شیریگرمی،
 .)12 :1395بهرغم پیشینة قوی مساجد در عملکردهای مختلف و تأثیرگذاری آنها بر ساختارهای
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی جامعه ،درحال حاضر از میزان این تأثیرات کاسته شده
است .با توجه به ظرفیت فرهنگی و نقش اجتماعی و کارکردی برخی مساجد ،شناسایی و تقویت
عوامل و معیارهای ارتقادهنده و مبدل این فضاها به فضای عمومی شهری در توسعة هویت اسالمی
محله برای ایجاد پایداری اجتماعی اهمیت مییابند.
هدف اصلی در این پژوهش ،بیان میزان اهمیت عنصر هویتبخشی مانند مسجد در توسعه
محلههای جدید شهری است .اهداف فرعی پژوهش شامل:
	-شناسایی معیارهای پایدار اجتماعی در فضاهای عمومی شهر اسالمی مانند مساجد.
	-بررسی تأثیر هویتمندی مسجد بر پایداری اجتماعی در عرصههای عمومی شهر اسالمی.

1. Conte.

تبیین نقش فرهنگی مسجد در توسعة هویت اسالمی

	-ارائه راهکارهایی برای ارتقای پایداری اجتماعی در شهر ایرانی -اسالمی براساس معیارهای
کالبدی و روانی در مساجد.
	-بدین منظور این تحقیق بهدنبال پاسخ به پرسشهای زیر است:
	-نقش مساجد برای رسیدن به پایداری اجتماعی -فرهنگی در شهر ایرانی -اسالمی چیست؟
	-کالبد مساجد برای ایجاد پایداری اجتماعی -فرهنگی ،باید چه شاخصهایی داشته باشد؟
	-راهبردهای مناسب برای توسعه محلی مسجد ،چگونه اولویتبندی میشود؟
 .2پیشینة تحقیق

درباره صحن و حیاط مساجد تحقیقات زیادی بهعمل آمده است؛ اما در مورد نقش اجتماعی
و کارکردی مساجد تحقیقات اندکی وجود دارد .مقاله «بایستههای طراحی مساجد برمبنای
کارکردهای فرهنگی و اجتماعی» بر نقش کارکردی و اجتماعی و کیفیت حضور در تمام شبانهروز
تأکید دارد (مهدوینژاد و مشایخی .)68 :1389 ،دکتر محمدصادق فالحت نیز در کنار عواملی چون
ابعاد و تناسبات ،فرم و  ...از روابط و ارتباطات فضایی ،بهعنوان عاملی در برقراری تعامل اجتماعی،
ارتقای حس مکان و تشخص مسجد یاد کرده است (فالحت .)36 :1384 ،ادریسی و همکاران در
مقاله «نقش مساجد محلهای در توسعه شهری پایدار» به بررسی جایگاه مسجد در توسع ه پایدار
شهر اسالمی پرداخته و بیان کرده است که مساجد باید با عناصر جدید شهری ترکیب شوند تا
پویایی خود را حفظ کنند (ادریسی خسروشاهی و همکاران .)11 :1390 ،دلزنده و همکاران در
مقاله «بازتعریف مسجد و جایگاه آن در محوریت تعامالت اجتماعی شهر اسالمی» به ارائه راهکارهای
مفهومی و کاربردی برای تقویت اجتماع و ارتباطسازی در شهر اسالمی پرداخته است (دلزنده،
 .)2 :1393شریفمقدم و امیری در مقاله «نقش محوری مسجد در توسعه پایدار شهری» به جایگاه
مسجد ،کارکردهای آن و نقش آن در توسعه پایدار اشاره کرده است (شریفمقدم و امیری:1394 ،
 .)11شیریگرمی در مقاله «ویژگیهای کالبدی مسجد برمبنای ارتقای تعامالت اجتماعی» به
مطالعه و بررسی نحوة تأثیرگذاری مساجد بر افزایش تعامالت اجتماعی پرداخته است .تأکید بر
کارکرد کالبدی مسجد در دو حوزة بیرونی و درونی بوده است که در آن نوع و ارتباطات بیرونی
و درونی مساجد بررسی و تحلیل شده است (شیریگرمی.)6 :1393 ،
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تحقیقات ارزندهای نیز در زمینه مسجد و نقش آن در ایجاد و ارتقای هویت شهری صورت
گرفته که به برخی از آنها اشاره میشود :در مقاله «ارزیابی نقش مسجد در ارتقای کیفیت محیط؛
مطالعه موردی :مسجد امیر تهران» نویسندگان با مطالعه موردی بر روی یکی از مساجد شهر تهران
ضمن تبیین جایگاه کیفیت محیط شهری و مؤلفههای آن ،به ارزیابی نقش مساجد در ارتقای کیفیت
محیط میپردازند و بیان میکنند در طول تاریخ شکلگیری شهرهای اسالمی مساجد همواره
بهعنوان فضاهای عمومی مهم و مردمی دارای عملکردهای متعدد اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و
کالبدی بوده و در زندگی مردم نقش محوری داشتهاند (تقوایی و معروفی .)219 :1389 ،کیخای
مقدم در پژوهش «نقش مساجد در مدیریت شهری با توجه به بیداری اسالمی» با فرض اینکه
موج بیداری اسالمی در دنیا و روبهرو شدن جوامع با تناقضات ،مساجد مانند صدر اسالم میتوانند
در برابر هر تهاجمی مقاومت از خود نشان داده و جامعه را مدیریت کنند ،بهدنبال احیاء جایگاه
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مساجد بهعنوان سدی در برابر تهاجم فرهنگی است (کیخای مقدم .)2 :1394 ،هدف پژوهش
با عنوانتدقیق مفهومی ،تشریح راهکارها و شاخصهای تحققسنجی چهار اصل مسجدمحوری،
محلهمحوری ،درونگرایی و طبیعتگرایی در شهر ایرانی  -اسالمی شناسایی ارزشها ،اصول و
شاخصهای شهرسازی ایرانی  -اسالمی و تدقیق مفهومی و تشریح راهکارهای تحققبخش آنها
است .این مطالعه در چارچوب کاری خود ،شهر ایرانی  -اسالمی را در قالب شاخصهای مشترک
در شهرهای اسالمی مطالعه کرده است .ازاینرو در این مطالعه به تفکیک شهر ایرانی  -اسالمی
و تعاریف و مفاهیم آن پرداخته نشده است (مشکینی و همکاران.)18 :1394 ،
نقیزاده در مقال ه «جایگاه مسجد در طراحی شهر اسالمی» در جهت ارائه برخی پیشنهادات
برای رعایت جایگاه مسجد و نقش آن در طراحی و برنامهریزی شهرهای مسلمانان ،شناخت
ویژگیهای اصلیترین موضوعات مربوط به مسجد در متون اسالمی و نگاه به سابقه تاریخی مسجد
در شهرهای مسلمان و وضعیت امروز آنها ،ضرورتی است که در این مقاله به آن پرداخته است
(نقیزاده .)20 :1392 ،در مطالعاتی دیگر ،نویسندگان برای پاسخ به سؤاالت.1 :فضاهای مذهبی
چه نقشی و جایگاهی در طرحهای توسعه و عمران شهری دارند؟  .2در چه بخشهایی از این
طرحها به فضاهای مذهبی توجه میشود؟ در پژوهشی باعنوان «جایگاه فضاهای مذهبی  -اسالمی

تبیین نقش فرهنگی مسجد در توسعة هویت اسالمی

در طرحهای توسعه شهری معاصر» از میان طرحهای موجود در کشور ،بهجهت مقیاس ،قدمت
و اهمیت ،طرح جامع تهران و طرح تفضیلی  5منطقه از آن انتخاب شد .نتایج این تحقیق نشان
داد که فضاهای مذهبی در طرحهای شهری معاصر اعم از طرح جامع و طرح تفضیلی مورد توجه
قرار نگرفتهاند (پورجعفر و همکاران.)19 :1391 ،
باتوجه به بررسی متون و نوشتارهای متنوعی که درخصوص مساجد نگاشته شده است،
نویسندگان بهدنبال شناسایی عواملی هستند که بتوانند رابطهای مشخص بین مسجد و ایجاد
حس مکان ،ارائه دهند .درحالیکه در این پژوهش به بررسی نظام ارتباطی بین نقش فرهنگی
مسجد و توسعه هویت اسالمی پرداخته میشود تا مسجد را مکانی مقدس برای برقراری روابط
اجتماعی ،پدید آورد.
 .3روش تحقیق

روش این پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی است و از نظر هدف در زمرة پژوهشهای کاربردی
قرار میگیرد .ابتدا با استفاده از روشهای کتابخانهای و اسنادی ،مفاهیم پایداری اجتماعی ،هویت
شهر اسالمی ،مسجد و مؤلفههای کالبدی مسجد و ...استخراج شده است؛ سپس شاخصهای کالبد
مساجد طبق معیارهای پایداری اجتماعی ،با استفاده از تکنیک تصمیمگیری چندمعیارة شباهت به
گزینه ایدئال یا تاپسیس ،اولویتبندی شده است .در ادامه با برداشت میدانی و مراجعه به ساکنین
محله ،نقش مؤلفه کالبدی مسجد امام سمنان در هویت اسالمی کالبد محله ،بااستفاده از تکنیک
تحلیلی سوات 1و با بهرهگیری از روش ای -اچ -پی 2بررسی و ارزیابی شد .در آخر راهبردهای مناسب
برای بهرهمندی از نقش فرهنگی مساجد در توسعة هویت اسالمی برای ایجاد پایداری اجتماعی
محله ،ارائه شده است .در این پژوهش جامعة آماری مورد نظر تعداد 28نفر شامل افراد ساکن در
محله امام سمنان (برای شناسایی ویژگیهای تأثیرگذار فرهنگی مسجد بر هویت کالبدی محله)،
و تعداد  4نفر از کارشناسان حوزة شهری و معماری اسالمی ،کارشناسان حوزه جامعهشناسی و
ارتباطات اجتماعی (برای وزندهی معیارها و ارزیابی آنها) ،هستند.
1. SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats.
2. AHP: Analytical Hierarchy Process.
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 .4تعاریف و نظریههای پایداری اجتماعی

توسعه پایدار بهمعنای ارائة راهحلهایی در مقابل الگوهای فانی کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی
توسعه است که از بروز مسائلی همچون نابودی منابع طبیعی ،تخریب محیطزیست و پایین آمدن
کیفیت زندگی انسانها در حال و آینده جلوگیری کند .در پایداری اجتماعی ،منابع باید بهگونهای
بهرهبرداری شوند که نسلهای آتی نیز قابلیت تصمیمگیری برای تأمین نیازهای خود را با بهترین
سطح رضایت داشته باشند .در این تعریف سیاست برنده  -برنده مورد تأکید تصمیمگیران با هدف
دستیابی به پیشرفتهای اقتصادی ،اجتماعی و محیطی مورد نظر است (مارتین .)74 :2001 ،1در
رویکرد اجتماعی به توسعه پایدار ،جایگاه مردم فقیر و نیازهای اساسی آنان در اولویت است .در
این رویکرد ،تأکید بر عدالت اجتماعی است .جوامعی که در آن عدالت نباشد پایداری نیز وجود
ندارد ،زیرا چنین جوامعی زمینه بهرهبرداری گروهی خاص را از گروههای دیگر فراهم میکنند.
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بدین ترتیب در مبحث اجتماعی توسعه پایدار بر رفع بیعدالتی و بیتعادلی در سطح جوامع تأکید
شده است .در توسعه پایدار رویکرد اجتماعی دو مفهوم مشارکت و توانمندسازی جایگاه ویژهای
دارند (اورتن .)62 :1999 ،2بهطور کلی پایدار اجتماعی مفهومی است که :
ال در سراسر جامعه بهصورت
	-عدالتخواه باشد و این اطمینان را بدهد که منافع توسعه کام ً
مساوی توزیع میشود،
	-رفاه فیزیکی ،ذهنی و اجتماعی جامعه را ارتقا داده یا حداقل از بین نبرد،
	-آموزش ،خالقیت و توسعه توان انسانی را برای کل جامعه ترویج دهد،
	-میراث فرهنگی و زیستی را حفظ کرده و احساس ارتباط با تاریخ و محیط زیست را تقویت کند،
	-مردمساالرانه باشد و مشارکت و دخالت شهروندان را ترویج دهد،
	-شرایط زندگی را بهتر کرده و بین طراحی محلهای عمومی شهر با رفاه اجتماعی کالبدی و
شور و هیجان ساکنان شهر ارتباط برقرار کند.

1. Martin
2. Overton
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 .5اصول پایداری اجتماعی

تیـن و همکارانـش در سـال  ، 2002توسـعه پایـدار اجتماعـی را شـامل چهـار معیـار اصلی
عدالـت اجتماعـی ،همبسـتگی اجتماعـی ،مشـارکت و امنیـت معرفـی کردهانـد؛ کـه مبنایـی
بـرای سـازمان توسـعه بینالمللـی نیـز قرار گرفـت (تیـن و همـکاران .)104 :2001 ،1براسـاس
بررسـیهای صـورت گرفتـه توسـط «وینگرتنـر و مبـرگ» 2که در سـال  2011به انجام رسـید،
پایـداری اجتماعـی را درواقـع مجموعـه شـاخصهایی ،همچون دسترسـی (اشـتغال ،فضای باز،
خدمـات محلـی) ،سـرمایه اجتماعـی ،بهداشـت و بهزیسـتی ،انسـجام اجتماعـی (شـال عینی و
ذهنـی) ،توزیـع عادالنـه اشـتغال و درآمـد ،مشـارکت محلی ،میـراث فرهنگی ،آموزش ،مسـکن
لونقل مناسـب) ،عدالت اجتماعـی (درون و
و ثبـات جامعـه ،ارتبـاط و حرکـت (عابر پیـاده ،حم 
بیننسـلی) ،حـس مـکان و تعلـق معرفـی کردهانـد .بهزعـم «گالسـون و وود» 3در سـال 2009
مفهـوم پایـداری اجتماعی در چند سـال گذشـته بهسـمت مباحثی چون شـبکههای اجتماعی،
مشـارکت ،حـس مـکان و امنیـت در جامعـه سـوق پیـدا کـرده اسـت« .براملـی و همکارانش»

4

در سـال  2006دو مفهـوم اصلـی را بـرای پایـداری اجتماعـی در نظـر گرفتهاند .نخسـت عدالت
اجتماعـی و دیگـری پایـداری .جامعه مفهوم عدالـت اجتماعی ،توزیع عادالنـه منابع در جامعه و
امکان دسترسـی عادالنه به شـغل ،مسـکن وخدمات محلی اسـت ،بعد دوم به زیسـتپذیری و
عملکـرد جامعـه بهعنـوان یک نهاد جمعـی تأکید دارد .آنهـا همچنین پایـداری اجتماعی را بر
جنبههـای مختلفـی از جامعـه و زندگـی محلـه ،از جملـه :تعامل ،مشـارکت ،حس مـکان ،ثبات
جامعـه و امنیـت وابسـته میداننـد .بنابـر مطالب ذکر شـده ،میتـوان اصول کلی بـرای پایداری
اجتماعـی را مطابـق تصویـر  1اینگونه برشـمرد:

1. Thin et al.
2.Weingaertner & Moberg.
3.Glasson & Wood.
4. Bramley et al.
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شکل .1اصول پایداری اجتماعی و زیرمجموعههای آن (سلطانی و همکاران)6 :1396 ،
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 پیوستگی اجتماعی :پیوستگی اجتماعی درواقع شاخصی برای شناخت میزان وحدت و انسجامگروه و جامعه است و بهعبارتی کشش (احساس تعلق) بین اعضای گروه و جامعه را نشان
میدهد .پیوستگی اجتماعی را در سطح محلهای ،شهری و ملی میتوان بررسی کرد .در سطح
محلهای ،همبستگی اجتماعی در قالب روابط فردی و شبکههای ارتباطی بین افراد و هنجارها
و ارزشهای غیررسمی حاکم بر آنها مطرح میشود.
 تعامل اجتماعی :تعامل اجتماعی بهمعنای ایجاد رابطه بین دو نفر یا بیشتر است که منجر بهواکنشی میان آنها شود و این نوع واکنش برای هر دو طرف شناخته شده است .افراد مختلف
به سطوح مختلفی از تعامل اجتماعی تمایل دارند .تعریف سطح مطلوب تعامل بهطور ذهنی از
گفتههای مردم و بهطور عینی از موضعگیری هنجاری نسبت به زندگی خوب بهدست میآید.
هر دو تعریف ارزش باالیی دارند و جهتگیری اجتماعی و سیاسی دارند.
 مشارکت اجتماعی :از نظر «آلن بیرو» ،مشارکت اجتماعی سهمی در چیزی داشتن و از آنسود بردن و یا در گروهی شرکت جستن و بنابراین با آن همکاری داشتن است .بهعبارت دیگر
مشارکت اجتماعی به آن دسته از فعالیتهای داوطلبانه و اداری داللت دارد که از طریق آنها
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اعضای یک جامعه در امور محله ،شهر و روستا شرکت کرده و در مناسبات حیات اجتماعی
خود مشارکت میکنند.
 امنیت اجتماعی :امنیت اجتماعی به پیوندها و تعلقات مشترک میان اعضای گروهها و اجتماعاتنظر دارد و به حفظ تعلقات و پیوندهایی که شیراز ه مجموعه را تشکیل میدهد ،معطوف است.
ازاینرو ،مجموعهها و گروهها بهدلیل آنکه افراد را به یکدیگر پیوند میدهند ،تعلقات مشترکی
را دامن میزنند و گونهای از هویت جمعی هستند که مستوجب حفاظت و برخورداری از امنیت
میشوند .بهعبارتی امنیت اجتماعی به موانع ،کمبودها و ضعفهایی که تعلقات و پیوندها را
کمرنگ کرده ،توجه دارد .در محیطهای محلی که تعامل اجتماعی قابل توجهی وجود دارد،
میزان جرم و جنایت پایین است .شاید به این دلیل است که وظایف و التزامات اجتماعی روشنتر،
حمایت مردم از یکدیگر بیشتر و از خود بیگانگی کمتر است.
 مکانگزینی و کالبد :اصل جایگیری مسجد نقش مهمی در تقویت همبستگی و روابط اجتماعیدارد .پیامبر اسالم پس از ورود به مدینه ،برای اولینبار ،شهر را با ساخت مسجد در مرکز آن
ساماندهی کرد .سپس به ایجاد یک سوق در نزدیکی مسجد پرداخت و پس از آن ،محالت
مسکونی را سامان داد .طبق قانون اسالم ،دو اصل باید در مکانگزینی مساجد مورد توجه قرار
گیرد .1 :توزیع متعادل و متناسب مساجد؛  .2قابلیت دسترسی به مسجد.
 .6اهمیت مکان مسجد و نقش آن در هویت اسالمی

واژة مسجد در قرآن  28بار آمده است و صریحاً از مسجد بهعنوان مکانی که انسان مسلمان
در آن عبادت کرده و بهوسیلة آن ایمان به یگانگی خداوند را اظهار میدارد ،نام برده شده است
(مرتضی .)123 :1387 ،طبق قانون اسالم ،دو اصل باید در مکانیابی مساجد مورد توجه قرار
گیرد .1 :توزیع متعادل و متناسب مساجد و  .2قابلیت دسترسی به مسجد .در اسالم تأکید شده
است که مساجد شهر باید بهنسبت جمعیت و بهطور متعادل توزیع شوند .قرآن نیز ایجاد دو
مسجد نزدیک به هم را نشانة کفر و خیانت به مسلمین و حربهای شیطانی بهمنظور ایجاد تفرقه و
جدایی بین مسلمانان معرفی میکند (سوره توبه ،آیة  .)107دسترسی مناسب همة آحاد جامعه
به امکانات عمومی ،مکانیابی مطلوب عناصر شهری و مجاورت متناسب و متجانس آنها با هم ،از
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طریق تناسبات مطلوب بین ابعاد فضا و کالبد ،همراه با حفظ ویژگیهای روانی و جسمانی انسان
از طریق رجحان انسان بر ساختة خویش ،تسهیل ارتباط انسانها با یکدیگر و حذف امکان تجاوز
به حقوق دیگران فراهم میشود (نقیزاده.)81 :1378 ،
شهر در تمدن اسالمی با مسجد بهعنوان محل حل و فصل تمام امور مادی و معنوی امت
آغاز و رشد میکند و به حیات خود ادامه میدهد .در این میان جایگاه کالبدی و نقش مساجد
محلهای نسبت به هر محله همچون جایگاه و نقش مسجد جامع در الگوی کل شهر بود .الگوی
کل شهرهای مسلماننشین عبارت بوداز :بافتی متراکم و درونگرا ،ساده و عاری از خودنمایی با
کوچههای باریک پیچ در پیچ و خانههای پشت به پشت .مرکز ثقل و هستة تشکیلدهندة ساختار
شهر سه عنصر مسجد جامع ،ارگ و بازار بود که منطبق با جهانبینی اسالمی براساس وحدت
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زندگی مادی و معنوی ،پیوند مسجد ،ارگ و بازار را مطرح میکند .منظر کلی این شهرها ،فضاهای
محصور و متراکمی است که با فواصل زیاد نسبت به یکدیگر ،عمدتاً در مناطق بیابانی پراکندهاند.
گویی مجموعهای از حجمهاست که از خاک رسته است و گاه با نگینهایی از کاشی آبی مرصع
شده .برج و باروی گلین و دروازههای مستحکم یکپارچه با بافت کلی شهر هستند ،اما منارهها و
گنبدها تنها عالئم مشخصه در خط آسمان آنها بودند (اعتضادی.)11 :1377 ،
مساجد اسالمی در گذشته در کنار مهمترین فضاهای عبور و مرور زندگی روزمرة مردم مانند
بازارها ،میدانها و میدانچهها واقع شدهاند .زندگی دنیوی مردم با زندگی اخروی آنها در هم آمیخته
است و عبادت و سلوک معنوی در بطن زندگی اجتماعی مردم جاری است .صحن مساجد ،کنار
گذر بافت اصلی و گاه در خود گذرگاه بافت اطراف واقع میشد (ستاری ساربانقلی.)59 :1379 ،
در گذشته جایگاه مسجد جامع در مرکز شهر و اهمیت آن اساس طراحی شهری بهشمار میرفت.
یعنی اولین نقطهای که طراحی میشد ،مسجد جامع شهر بود .سپس براساس آن محلههای شهری
را طراحی میکردند و آنگاه به خیابانها و گذرها و کوچهها میپرداختند .نحوة توزیع مساجد در
سطح شهر موجب میشد که خیابانهای شهر را بهگونهای طراحی کنند که رفت و آمد مردم به
این مساجد با سهولت صورت گیرد .مرکزیت مسجد جامع در برنامهریزی شهری در اصل از یک
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مفهوم کاربردی اسالمی سرچشمه میگیرد و به نقش مسجد جامع بهعنوان مرکز معماری اصلی
و آملالمنفعه باز میگردد که تمام نمازگزاران نماز جمعه به آن روی میآورند.
 .7شناخت نمونة مورد مطالعه

مسجد امام سمنان در مركز شهر سمنان و در خيابان امام خميني(ره) واقع شده است .خیابان
امام در سال  1317در امتداد شرقی -غربی با طول  100متر و عرض متوسط  16/5متر ،شکل
گرفت که از میدان امام شروع و تا میدان شیخ عالءالدوله ادامه دارد .،این خیابان بازار قدیمی (راسته
بازار) را به دو نیم تقسیم کرده و در دو طرف خود مراکز خرید و فروش دارد و بازار شیخعالءالدوله
را نیز بهصورت طولی برش داده است.
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شکل .2موقعیت قرارگیری مسجد و محله امام در شهر سمنان

مسجد امام سمنان ،يكي از مساجد چهار ايواني دوره قاجار و نمونهاي كامل از لحاظ معماري
اين دوران است .این مسجد در زمان فتحعليشاه قاجار و بههمت حاج سيدحسن حسني و استادي
صفرعلي معمار ساخته شده است .عناصر تشكيلدهنده مسجد را ايوانهاي متعدد و شبستانهاي
وسيع ،حجرهها و كاشيكاريهاي زيبا و هفت رنگ تشكيل ميدهند .پشت ايوان غربي مقصورهاي
به ارتفاع  21متر با پالن مربع قرار دارد ،تاريخ  1242هجري قمري در آن بهچشم ميخورد
كه سال اتمام بناست .قسمت فوقاني مقصوره بهوسيله طاق نماها و فيلپوشهاي تو در تو با
نقاشيهاي زيبا و به كمك پا باريك و كاربندي مثلث شكل بهصورت طرحي تقريباً مدور درآمده

دو فصلنامه علمی پژوهشی دین و سیاست فرهنگی /شماره پانزدهم /پاییز و زمستان 1399

و پوشش گنبد كمخيز مقصوره روي آن استوار شده است .در اين مقصوره منبري از جنس مرمر
با يازده پله وجود دارد.
ارتفاع ايوان غربي مسجد امام  19/5متر است و بزرگتر از ايوانهاي ديگر مسجد ساخته شده و
مزين به كاشيها و كتيبههاي كوفي بنايي و ثلث است .ارتفاع ايوان شرقي  18/5متر ،ارتفاع دو ايوان
رو به شمال و رو به جنوب هر يك 11متر است .در باالي همه ايوانها سورههاي مبارك قرآني و
اسم خاقان فتحعليشاه و تاريخ بنا بر روي كاشي نقش بسته است .باالي مقصوره ايوان غربي گنبدي
است و روبروي آن در باالي ايوان شرقي ،گلدست ه مسجد خودنمايي ميكند .در دو طرف ايوان غربي
پايه دو منار بنا شده كه تا نزديك ايوان رسيده ،ولي آن را ناتمام گذاردهاند .اين مسجد داراي سه در
ورودي است و بهوسيله يك داالن طوالني به تكيه معروف پهنه راه دارد .سه در ديگر داراي هشتي،
داالن و دهليز هستند .در سردرهاي شمالي و شرقي تزئينات مقرنسكاري و گچي و دو گوشواره دو

200

طبقه در طرفين با پشت بغلهاي كاشيكاري شكوه هنرهاي ايراني را بيشتر نشان میدهد.

شکل .3تصاویری از مسجد امام سمنان (یکی از مساجد تاریخی و جاذبه گردشگری شهر)
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 .8اولویتبندی عوامل فرهنگی مؤثر بر کالبد مساجد مطابق با معیارهای پایداری اجتماعی

در این بخش از پژوهش با توجه به مطالعات صورت گرفته ،به ارزیابی و اولویتبندی عوامل
فرهنگی مؤثر بر کالبد مساجد با توجه به معیارهای پایداری اجتماعی با استفاده از روش تصمیمگیری
چندمعیاره تاپسیس ،میپردازیم .بنابراین باید روش تحلیل تاپسیس و مراحل انجام آن شرح داده
شود .روش تاپسیس بهوسیلة «هوانگ و یون» 1در سال  ،1981پیشنهاد شد .این روش یکی از
بهترین روشهای تصمیمگیری چندشاخصه است و کاربرد زیادی دارد .در این روش m ،گزینه
بهوسیلة  nشاخص ،ارزیابی میشود .بنیاد این تکنیک ،بر این مفهوم استوار است که گزینه
انتخابی ،باید کمترین فاصله را با راهحل ایدئال ( : +Aبهترین حالت ممکن) و بیشترین فاصله را با
راهحل ایدئال منفی ( : -Aبدترین حالت ممکن) داشته باشد .فرض بر این است که مطلوبیت هر
شاخص بهطور یکنواخت افزایشی یا کاهشی است (مؤمنی و شریفیسلیم .)235 :1390 ،فرآیند
تکنیک تاپسیس شامل ششگام .1 :کمّ ی کردن و بیمقیاسسازی ماتریس تصمیم .2 .وزندهی
به ماتریس نرمالیزه شده .3 .تعیین راهحل ایدئال مثبت و راهحل ایدئال منفی .4 .بهدست آوردن
میزان فاصله هر گزینه تا ایدئالهای مثبت و منفی .5 .تعیین نزدیکی نسبی یک گزینه به راهحل
ایدئال.6 .رتبهبندی گزینههاست( .باید توجه داشت که وزن معیارها باید بهگونهای تعیین شود که
مجموع آنها برابر با یک شود).
در این پژوهش ،عوامل فرهنگی مؤثر بر کالبد مساجد بهعنوان گزینهها و مؤلفههای برقراری
پیوند اجتماعی بهعنوان معیار ،ارزیابی میشوند .شاخصهای کیفی باید به یک مقدار کمی
تبدیل شوند تا بتوان محاسبات مربوط به تصمیمگیری چندشاخصه بر روی آنها انجام داد .عمده
شاخصها دارای مقیاس رتبهای هستند که با استفاده از روش طیفبندی میتوان آنها را به
اعداد کمّ ی تبدیل کرد.

1. Hwang & Yoon.
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شکل .4تبدیل شاخصهای کیفی به کمّی

برای پر کردن ماتریس مورد نظر توسط مقادیر کمّ ی و همچنین وزندهی معیارها از میانگین
نظر چهار خبره در زمینه معماری و برنامهریزی شهری ،استفاده شده است .سپس مراحل انجام
روش تاپسیس برای اولویتبندی به کمک نرمافزار 1صورت گرفته است و نتایج زیر حاصل شد:
جدول .1میانگین نظر خبرگان در وزندهی گزینهها نسبت به معیارها
اصول پایداری اجتماعی
معیار

پیوستگی

تعامل

مشارکت

امنیت

مکانگزینی

وزن
معیار

0/2

0/25

0/25

0/1

0/2

ضریب نزدیکی

نوع
معیار

مثبت

مثبت

مثبت

مثبت

مثبت

رتبهبندی
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عوامل فرهنگی مؤثر
بــر کالبد مســاجد
بهعنــوان فضــای
عمومی شهری

انجام مراسم آیینی

5

7

8

4

7

0.3372

7

تعدد گروه کاربران

7

10

9

5

6

0.5317

4

مشورت و قضاوت

6

8

10

4

4

0.3895

7

تعدد ورودیها و ورودی از
جهات مختلف

10

7

6

9

8

0.5291

5

نقش ارتباطی

9

8

7

5

10

0.6018

3

1.BT Topsis Solver

تبیین نقش فرهنگی مسجد در توسعة هویت اسالمی

اصول پایداری اجتماعی
معیار

پیوستگی

تعامل

مشارکت

امنیت

مکانگزینی

وزن
معیار

0/2

0/25

0/25

0/1

0/2

ضریب نزدیکی

نوع
معیار

مثبت

مثبت

مثبت

مثبت

مثبت

رتبهبندی

عوامل فرهنگی مؤثر
بــر کالبد مســاجد
بهعنــوان فضــای
عمومی شهری

داشتن کاربریهای مکمل و ارائه
خدمات عمومی

9

9

10

6

8

0.7093

1

 24ساعته بودن و امکان حضور
در تمامی ساعات

7

8

8

10

9

0.612

2

دفاع و بسیج عمومی

9

6

8

10

7

0.5047

6

باتوجه به نتایج حاصل از تحلیل ،مؤلفه داشتن کاربریهای مکمل و ارائه خدمات عمومی در
اولویت اول مؤلفههای کالبد مساجد برای ایجاد پایداری اجتماعی قرار گرفته است .با توجه به این
ویژگی ضمن آنکه مسجد را در منظومهای از عملکردهای متنوع و آشنا جای میدهد و آن را
بخشی از ملزومات حیات جاری شهر میگرداند ،قادر خواهد بود اقشار مختلف را بهدالیل متفاوت
و در زمانهای مختلف به فضای مکانی مسجد جذب کند و با ایجاد حرکت و پویایی اجتماعی در
اطراف آن بر حس هویت و سرزندگی آن بیافزاید .درواقع برای مساجد میتوان دو دسته عملکرد
را مطرح کرد :عملکرد ذهنی و عملکرد عینی .عملکرد ذهنی بیشتر به موضوعاتی چون هویت،
معنویت ،وحدت و مرکز توجه و سایر موضوعات معنوی و ذهنی معطوف است .عملکرد عینی
مسجد اغلب در فعالیتهایی محسوس است که در گروههای مختلف مذهبی ،اجتماعی ،فرهنگی،
آموزشی ،قضایی و حتی اقتصادی قابل ذکر است.
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 .9ارزیابی نقش فرهنگی مسجد امام سمنان در تقویت هویت اسالمی محله

برای ارزیابی نقش فرهنگی مسجد مورد مطالعه در تقویت هویت کالبدی محله احاطه کنندة
آن ،ابتدا ویژگیهای تأثیرگذار فرهنگی مسجد بر هویت کالبدی محله و تحقیق میدانی از بین
ساکنان محله (تعداد  28نفر) ،بررسی و تحلیل شد.
جدول  .2ارزیابی میزان تأثیر ویژگیهای فرهنگی مسجد بر هویت اسالمی محله طبق پرسشنامه
ویژگیها

عملکردی
کارکردی
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عینی و شکلی

ابعاد ویژگی

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

همجواریها و اختالط
کاربریها

1

9

5.24

1.0702

عملکرد و فعالیت اصلی

1

10

4.48

1.699

شفافیت و سازگاری

1

8

4.66

1.564

نشانة شهری بودن

1

10

4.70

1.629

اندازه و سطح

1

9

5.13

1.722

تراکم

1

9

5.02

1.915

فرم و شکل

1

10

4.95

2.086

سبک معماری ساختمان

1

9

4.96

1.829

سابقة تاریخی

1

9

4.48

2.276

خصوصیات بصری

1

8

4.73

1.541

تنوع

1

8

4.82

1.888

مصالح

1

8

5.02

1.844

تبیین نقش فرهنگی مسجد در توسعة هویت اسالمی

ویژگیها

ذهنی

ابعاد ویژگی

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

تداعیکننده

1

9

4.29

1.942

خاطرهانگیزی

1

9

4.45

1.898

حس تعلق

1

9

4.93

1.904

نمایانی

1

9

4.88

1.739

دلپذیری بصری

1

8

4.72

1.562

حس شهروندی

1

8

5

1.761

نفوذپذیری

1

9

5.55

1.882

سرزندگی

1

9

5.40

1.982

زیبایی نمادین

1

8

4.94

1.750

پس از بررسی و تحلیل شاخصهای مدنظر تحقیق در پرسشنامه و تحلیل توصیفی ،به ارزیابی
تأثیرات شاخصها به روش کیفی و توسط چک لیستهای دودویی ( )AHPپرداخته شده است.
میانگین امتیازات اخذ شده از نظر متخصصان و کارشناسان (تعداد  4نفر) بهشرح زیر است:
جدول .3ماتریس مقایسة زوجی و وزن خوشهها
عنوان

عینی -شکلی

عملکردی-
کارکردی

ذهنی

وزن نهایی

اولویتبندی

عینی -شکلی

1

0.735

2.024

0.179

2

عملکردی-
کارکردی

1.36

1

2.105

0.223

1

ذهنی

0.494

0.475

1

0.097

3
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باتوجه به تحلیل صورت گرفته میتوان نتیجه گرفت که ویژگیهای عملکردی -کارکردی مسجد
در ایجاد هویت اسالمی محله ،کاربرد بیشتری دارد .این موضوع خود مبین این میتواند باشد که
برای تقویت هویت شهری مسجد ،میباید در کدام دسته از خصوصیات و ویژگیهای فرهنگی در
برنامهریزی و مدیریت اسالمی شهر ،توجه بیشتری داشت .توجه به شاخصهای مؤثر بر تعیین
هویت اسالمی که میباید در تعیین نوع معماری و کاربری اراضی ،مدنظر قرار گیرند و بهعبارتی
رابطة متقابل و دو سویه بین فضاها و کاربریهای شهری با هویت اسالمی شهر میباید مورد
توجه خاص مسئوالن و برنامهریزان و طراحان شهری قرار گیرد .با ایجاد دیدی علمی و مبتنیبر
واقعیتهای موجود ضمن شناسایی عوامل دخیل در سطح هویت کالبدی ،عناصر و مؤلفههای
تأثیرگذار فرهنگی را تحلیل کردهای م و اقدام به تشکیل ماتریس فرصت ،ضعف ،قوت و تهدید باتوجه
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به نظر کارشناسان و متخصصان در این حوزه برای مسجد مورد نظر (مسجد امام سمنان) مطالعه
کردهایم .با تکمیل پرسشنامهها توسط متخصصان و کارشناسان (تعداد  4نفر) به تعیین ضرایب
هر یک از معیارها و مؤلفهها برای هر کارشناس پرداخته و در نهایت پس از مقایسه دودویی تمام
مؤلفهها با بهرهگیری از میانگین نظرات کارشناسان با استفاده از نرمافزار 1ضرایب محاسبه شدند.
در این زمینه ،درصورتیکه نسبت سازگاری بیشتر از  ۱ /0۰بود ،مقایسه دوباره صورت پذیرفت
یا بهعبارتی به تعدیل ارزش هر مؤلفه یا عامل پرداخته شد .با توجه بهضرایب حاصل از مدل اچ.
ای .پی ،بیشترین ضریب مربوط به نقاط قوت و کمترین ضریب مربوط به تهدیدها بوده است .این
ضریب در وزن زیرمجموعه مؤلفههای ماتریس ضرب میشود.

1. Expert Choice

تبیین نقش فرهنگی مسجد در توسعة هویت اسالمی

0.132

تهدیدها

0.091

فرصتها

0.45

عوامل بیرونی

عوامل درونی

0.372

نقاط ضعف

عوامل

مؤلفهها

وزن
مؤلفه

نقاط قوت

جدول .4نتایج محاسبه وزن عوامل شناسایی شده مسجد امام سمنان
کد

بیان ویژگی

وزن
عامل

وزن
نهایی

S1

برخورداری از معماری ایرانی -اسالمی

0.248

0.081

S2

وجود فضاهای عمومی در ورودی مسجد

0.143

0.046

S3

نقش مرکزیت مسجد امام در محله

0.428

0.139

S4

وجود رواقهای دعوتکننده در ورودی مسجد

0.110

0.035

S5

مجاورت مسجد با گذر اصلی محله

0.071

0.071

W1

وجود فضاهای بیدفاع در مجاورت مسجد

0.186

0.024

W2

وجود نماهای شهری ناهماهنگ با نمای بیرونی
مسجد

0.127

0.016

W3

عدم استفاده از مسجد از سوی ساکنان برای
فعالیتهای مذهبی روزانه

0.687

0.090

O1

افزایش توجه برنامهریزان و مدیران شهری در زمینه
مسجدمحوری

0.443

0.040

O2

شرایط مناسب توسعه مرکزیت مسجد امام در محله 0.387

0.035

O3

وجود ساختار محلهمحور بافت قدیم شهر

0.169

0.015

T1

فقدان دیدگاه مشترک بیذینفعان در ارتباط با
حفظ یا توسعه محله

0.208

0.093

T2

تخریب عناصر با ارزش تاریخی در محدوده بافت
قدیم بهمنظور روانسازی ترافیک

0.661

0.297

T3

گرایش افراد غیربومی با وضعیت اجتماعی-
اقتصادی پایین به سکونت در بافت قدیم

0.131

0.058
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پس از شناسایی قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها و تعیین وزن هر یک از مؤلفهها و عوامل
مرتبط با آنها ،به تحلیل ماتریس عوامل داخلی -خارجی پرداخته شد .این ماتریس اولویت راهبرد
گروه ( )WT, ST ,WO ,SOمناسب با توجه به تحلیلهای صورت گرفته را نشان میدهد .در
این راستا مجموع امتیاز وزنی نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهدیدها محاسبه شد .در نمودار
ماتریس سوات براساس امتیاز نهایی هر یک از مؤلفهها ،نقاط ترسیم و به یکدیگر وصل شدند.
هر قسمت از نمودار که سطح بیشتری در مقایسه با موارد دیگر داشته باشد بهعنوان نوع راهبرد
مناسب انتخاب میشود (سانتوپولی .)551 :2016 ، 1باتوجه به نتایج تحلیل صورت گرفته ،نمودار
ماتریس سوات مسجد امام سمنان بهشرح زیر است:
باتوجــه بــه شــکل 5درخصــوص مســجد امــام ،میبایــد در ابتــدا از نقــاط قــوت بهمنظــور
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مقابلــه بــا تهدیدهــای بیرونــی بهــره گرفتــه شــود .در ایــن راســتا ،بــا توجــه بــه ویژگیهــای
بــارز مســجد امــام هماننــد نقــش مرکزیــت مســجد در محلــه ( ،)S3برخــورداری از معمــاری
ایرانــی -اســامی ( )S1و مجــاورت مســجد بــا گــذر اصلی و خیابان امام ( )S5پیشــنهاد میشــود.
در راســتای بهبــود نقــش و عملکــرد مســجد در ارتقــای هویــت کالبــدی محلــه امــام ،در ابتــدا
برنامههــا و فعالیتهــای مذهبــی در مســجد پررنگتــر شــود و مســجد از یــک عنصــر تاریخــی
بهعنــوان یــک کالبــد دارای عملکردهــا و فعالیتهــای جــاذب افــراد ســاکن در محلــه امــام،
نقــش مهمتــری را ایفــا کنــد.

1. Santopuoli

تبیین نقش فرهنگی مسجد در توسعة هویت اسالمی

شکل :5نمودار ماتریس سوات مسجد امام سمنان

آنچه در ارتباط با مسجد امام تهدید جدی محسوب شده و میباید راهکار کوتاهمدت برای آن
ارائه کرد ،تخریب بافتهای قدیمی و تبدیل آنها به مجتمعهای تجاری با عملکرد فرامنطقهای
است .با توجه به این موضوع (تخريب عناصر با ارزش و تاریخی در محدوده بافت قدیم بهمنظور
روانسازی ترافیک ( ،))T2پیشنهاد میشود در برنامههای توسعه و حفظ بافت تاریخی و قدیمی
تغییر رویکرد صورت پذیرد و اقدامات ترافیکی برای روانسازی ترافیک سواره در بافت تاریخی
محدود شود .راهبردهای پیشنهادی در راستای بهبود نقش و عملکرد فرهنگی مسجد در ارتقای
هویت کالبدی محله امام بهشرح زیر ارائه میشود:
	-پر رنگتر شدن برنامهها و فعالیتهای مذهبی در مسجد و ارتقا نقش مسجد از یک عنصر
تاریخی بهعنوان یک کالبد دارای عملکردها و فعالیتهای جاذب افراد ساکن در محله،
	-تغییر رویکرد در برنامههای توسعه و حفظ بافت تاریخی و قدیمی،
	-محدود کردن اقدامات ترافیکی در جهت روانسازی ترافیک سواره در بافت،
	-حفظ و تقویت ویژگیهای معماری ایرانی -اسالمی در کالبد و ورودی مسجد،
	-فعالسازی کاربریهای اطراف مسجد،
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	-اصالح نماهای شهری ناهماهنگ با نمای بیرونی مسجد،
	-استفاده از فضاهای عمومی اطراف مسجد برای توسعه و بهبود مرکزیت عملکردی و فیزیکی
مسجد،
	 -ارتقای ویژگیهای کالبدی و بافت محله در جهت ترغیب افراد بومی و اصیل به سکونت در محله،
	 -از بین بردن فضاهای بیدفاع اطراف مسجد در جهت افزایش احساس امنیت در محله.
 .10جمعبندی و نتیجه گیری

شهر اسالمی به سبب برخورداری از عناصر با ارزش همانند مساجد دارای هویتی متمایز از
دیگر شهرها هستند .در این میان حضور پررنگ کالبدی مساجد موجب هویتبخشی به محلههای
شهر میشود .زیرا نقش اجتماعی مساجد بهعنوان یک پایگاه برای سازماندهی اجتماعی طیفهای
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مختلف مردم با نقطه اشتراکات مذهبی ،اجتماعی ،جغرافیایی ،فرهنگی قابل چشمپوشی نیست.
در ارتباط با راهکارهای مناسب جهت تقویت نقش فرهنگی مسجد در ارتقای هویت محلهای
باتوجه به وضعیت هر یک از محالت ،راهکارهای مناسب و درخور توجه آن محله پیشنهاد میشود.
بهطوری که در رابطه با محله و مسجد امام سمنان ،استفاده از فرصتها و رفع تهدیدها سبب
احيای مسجد امام در ساختار محله امام و ایجاد یک تصویر ذهنی مناسب برای افراد و در پی آن
شکلگیری یک هویت کالبدی مطلوب در محله امام میشود.
نتایج پژوهش نشان میدهد که سه مؤلفه داشتن کاربریهای مکمل و ارائه خدمات عمومی
(با امتیاز 24 ،)0/7093ساعته بودن و امکان حضور در تمام ساعات (با امتیاز  )0/6120و نقش
ارتباطی (با امتیاز  )0/6018بهترتیب سه شاخصه مهم فرهنگی در ایجاد پایداری اجتماعی مساجد
در محله ،هستند .این نتیجه به اهمیت تنوع کارکردی مساجد نسبت به کارکرد عبادی ،اشاره دارد
و بیانگر این امر است که باید فعالیتهای متنوع و درخور شخصیت مسجد در آن جریان داشته
باشد تا با جذب گروههای مختلف اجتماعی ،باعث اجتماعپذیری مساجد شود .درواقع بناهای
مذهبی و بهطور خاص مساجد فراتر از تنها یک عملکرد و یا یک بنا برای پاسخگویی به نیازهای
مذهبی در سطح جامعه عمل میکنند

تبیین نقش فرهنگی مسجد در توسعة هویت اسالمی

این مطالعه تنها محدود به مسجد امام از شهر سمنان شده است که مطالعههای آتی میتوانند
با نمونههای بیشتر در سطح کشور به تبیین نقش فرهنگی مساجد در شکلگیری هویت محلهای
بپردازند .ازسوی دیگر پایش و پرسشگری در دورههای مشخص میتواند این مهم را بهتر شناسایی
کند .امروزه عوامل مؤثری بر هویت محالت شهری بهویژه هویت اسالمی محالت ،اثرگذار هستند
توسازهای
که در این زمینه کثرتگرایی در حوزة معماری و طراحی شهری از یکسو و ساخ 
گسسته بهویژه در توسعههای جدید شهری ،سبب بروز ساختمانها و نمادهای اجتماعی متنوعی
شده است که همگی این عناصر تأثير قابل توجهی بر توسعة هویت اسالمی برای ارتقای پایداری
اجتماعی محالت شهری دارند .ازاینرو ،بررسی همزمان نقش اجتماعی مساجد محلهای در تقویت
هویت اسالمی کالبد محالت و این عناصر شاخص ،موضوعی است که اهمیت قابل توجه داشته
و باید بررسی شود.
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