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مکانیابی مساجد شهرستان رشت با بهرهگیری از سیستم اطالعات
جغرافیایی( )GISبه روش ( AHPمطالعه موردی :منطقه دو رشت)
سيد باقر حسيني* -دانشیار گروه معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ،تهران ،ایران
سيد پژمان علوي نياکو -دانش آموخته کارشناسیارشد معماری ،مؤسسه آموزش عالی غیردولتی -غیرانتفاعی دیلمان ،الهیجان ،ایران

تاریخ دریافت4931/44/41 :

تاریخ پذیرش4931/41/80 :

چكيده
مسجد به عنوان عنصري مهم و مؤثر در شهرهاي اسالمي ،همواره بهعنوان فضايي عمومي و مردمي کارکردهاي مختلف و همه
جانبهاي به خود گرفته و نقش پررنگي در حيات اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي ،کالبدي و ...شهر دارد .براي آنکه مسجد بتواند نقش
چند بُعدي خود را در توسعهي زندگي اجتماعي و فرهنگي مسلمانان ايفا نمايد ،بايد به نحوهي استقرار آن در بافت شهري توجه
ويژهاي نمود و تمامي ضوابط و اصول مكانييابي را در ساخت آن بهکار بست.
اين مقاله با روش توصيفي -تحليلي و با تكيه بر مطالعات اسنادي و ميداني ميکوشد ،معيارهاي مكانگزيني مساجد را سنجيده و
بر اساس معيارهاي اصلي و فرعي دريافت شده ،مكان مناسب براي احداث مساجد جديد در منطقهي دو شهر رشت را مشخص
نمايد .اين مقاله به منظور انجام محاسبات کمّي و کيفي ،از سيستم اطالعات جغرافيايي( )GISو فرآيند تحليل سلسلهمراتبي()AHP
سودجسته است .براي اين منظور اين مقاله ابتدا پس از مطالعات اوليه و بازشناسي معيارها و زيرمعيارهاي مؤثر در مكانيابي
مسجد ،با بهرهگيري از نرمافزار به اولويتبندي و وزندهي آنها پرداختهاست .نتيجهي حاصل اينکه در ميان معيارهاي اصلي،
معيارهاي مذهبي نقش مهمتري نس بت به معيارهاي شهرسازي و جمعيت بر عهده دارند و نيز در ميان  71زيرمجموعه ،دسترسي
آسان و همجواري با ساير کاربريها از اهميت بيشتري برخوردارند .در ادامه نتايجي نيز از بررسي نقشههاي  GISبهدست آمد ،که
مكانهاي مناسب براي احداث مسجد را پيشنهاد ميدهد.
واژهگان کليدي :مکانیابی مساجد ،سیستم اطالعات جغرافیایی( ،)GISتحلیل سلسلهمراتبی( ،)AHPرشت ،منطقه دو

* نویسنده مسئول:

Email: hosseini@iust.ac.ir
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مقدمه
در متون تاریخ شهرسازی اسالمی همواره از مسجد بهعنوان اولین بنای شهر جدید ،مرکزیت شهر اسالمی ،عنصر اصلی و
غالب مرکز شهر و محله یاد شده و آن را به عنوان مرکز ثقل شهر و اصلیترین عامل هویتی شهر اسالمی معرفی نمودهاند
(نقیزاده .)908 :4901 ،این فضای مقدس تنها محل عبادت نبوده و از ابتدا کارکردهای فراوانی داشتهاست؛ از جمله میتوان
به امور فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،علمی ،قضایی و آموزشی اشاره نمود که در حیات اجتماعی مسلمانان نقش ویژهای ایفا
میکنند (همتی .)419 :4901 ،در تاریخ ایران نیز در دوران انقالب اسالمی و  0سال دفاع مقدس ،مساجد نقش مهم و
سرنوشتسازی برعهده داشته و به نوعی از جامعیت عملکردی برخوردار بودند (رضایی .)411- 410 :4901 ،نقشی که در
سالهای اخیر مورد بیمهری واقع شده و امروزه تنها از آن بهعنوان فضایی مذهبی یاد میشود؛ حال آنکه اصلیترین
ویژگی مسجد ارتباط آن با تمام شئونات زندگی آدمی است ،لذا نمیتوان نسبت به چنین مکان باعظمتی بیاعتنا بود .یکی
از مسائل مهم در مورد مسجد تعیین مکانش در بافت شهری است ،بنابراین لزوم تدوین ضوابطی برای استقرار مسجد و
انتخاب معیارهایی برای مکانیابی آن در شهرها ضرورت دارد (نقیزاده .)189 :4901 ،از آنجایی که تغییر کاربری مکانی
که برای احداث مسجد در نظر گرفته شده در آینده امکانپذیر نیست ،لذا باید تمام جوانب را در نظر گرفت تا مسجد در
بهترین مکان ساخته شود.
در این تحقیق تالش شده پس از شناسایی معیار و زیرمعیارهای مؤثر بر مکانیابی مساجد ،وزن هر کدام مشخص شود تا
اولویت آنها در مکانیابی مساجد مشخص شده و در انتها بر اساس مطالعات صورت گرفته و نتایج حاصل از آن ،مکانهای
مناسب برای احداث مساجد آینده در منطقهی دو شهر رشت پیشنهاد میشود.
در ادامه ضروری به نظر میرسد پیش از بیان روش پژوهش ،مختصری از پیشینه تحقیق حاضر ارایه شود .در حقیقت
بهدلیل اهمیت و جایگاه سیستمهای اطالعات جغرافیایی در ارزیابی و تحلیل تسهیالت رفاهی و اجتماعی ،در طی سالهای
اخیر پژوهشگران در رشتههای مختلف این زمینه ،تحقیقات قابل توجهی ارایه دادهاند که پژوهشها در زمینه ارزیابی
کاربریهای مذهبی(مساجد) و مکانییابی آن به شرح زیر است:
 در مقالهای تحت عنوان "ارزیابی مکانگزینی مسجد محلهای در راستای تقویت ساختار هویتی محالت بهعنوان
مکانی برای سکونت(مطالعه موردی :مشهد)" به کوشش خدائی و خزایی( ،)4931نویسنده سعی بر آن دارد با ارزیابی
مکانگزینی مساجد محلهای بر اساس شاخصهای مطلوبیت ،سازگاری و آسایش ،میزان دستیابی محالت به ساختار
هویتی بهعنوان مکانی برای سکونت را بررسی کند .به این منظور در ابتدا مدلی مفهومی از مقایسه تطبیقی
شاخصهای مکانگزینی و معیارهای هویتبخشی به محالت ارایه میشود ،سپس از میان مناطق سیزدهگانه
کالنشهر مذهبی مشهد ،منطقه مطلوب و مساجد مورد نظر بر اساس نوع بافت و میزان برخورداری مذهبی انتخاب
شده و دادههای الزم از طریق پرسشنامه و مشاهده بهصورت ترکیبی کمی و کیفی جمعآوری میشود .سپس با
روش توصیفی -تحلیلی ،مدل مفهومی پژوهش مورد ارزیابی قرار میگیرد .نتایج تحقیق نیز میزان اثربخشی
معیارهای هویتبخشی به محالت را در مکانگزینی مساجد محلهای نشان میدهد.
 در مقالهای با عنوان "ارزیابی مکانی مسجد امام علی(ع) و مسجد امام حسن عسکری(ع) در زاهدان" ،کاکلی ،قریشی،
سلطانی و خاکسفیدی( )4931پس از بیان کلیات ،اشاره میکنند که در مکانیابی این مساجد اهل تشیع به هدف
ارزیابی معیارهای مکانیابی از ماتریسهای چهارگانهی سازگاری ،مطلوبیت ،وابستگی و ظرفیت استفاده شد.
پژوهشگران در انتها به این نتیجه رسیدند که کاربریهای مذهبی مساجد مذکور در شهر زاهدان با معیارهای
مکانیابی کاربریهای شهری تطابق داشته و اکثر معیارها در مکانیابی این مکان رعایت شدهاست.
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 سلیمانی و مسبب اسماعیلی( )4931در مقالهای با عنوان "مکانیابی مساجد شهرستان ارومیه با استفاده از روش
 GISو  "AHPکه نوعی تحقیق کاربردی بوده و از ماهیت توصیفی -تحلیلی برخوردار است به این شیوه عمل
میکند؛ برای رسیدن به هدف تحقیق ابتدا نقشه محالت شهر ارومیه به همراه نقشه موقعیت مساجد وارد نرمافزار
 GISشده و سپس با توجه به اینکه مساجد محلهای دارای شعاع نفوذ معینیاند ،میزان پوشش حوزهی نفوذ مساجد
محلهای بر شهر ارومیه بررسی میشود .نتایج حاصل بیانگر آن است که توزیع مساجد محلهای بر اساس نظام
تقسیمات کالبدی به مرکزیت محالت شهر ارومیه صورت نگرفته و الگوی توزیع آن نامتوازن است .همچنین مطالعه
الگوهای بهدست آمده از نرمافزار  GISنشان دهنده آن است که هر چه از سمت بافت مرکزی و قدیم شهر به
سمت بافت میانی و بافت جدید شهر حرکت شود ،از تراکم مساجد در محالت کاسته میشود.
 در مقالهی "بررسی و تبیین شاخصههای مؤثر در مکانیابی مساجد" به قلم دیدهدار و علیاصغری( ،)4939مدل
مکانیابی ،استفاده از فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی است که برای رسیدن به بهترین مکان از لحاظ دفاعی در بین
مکانهای پیشنهادی اولیه ،استفاده میشود .در این پژوهش معیارهای بررسی شده توسط آذر ،لطیفی و ترکمنی
( ) 4931بار دیگر مورد ارزیابی قرار گرفته و محقق پس از بازآزمایی به نتایج مشابهی دست مییابد.
 نوریان ،الهیزاده و عبدالهی ثابت( )4939در پژوهشی با عنوان "کاوشی در نظام مساجد در کاربری زمین شهر و
استخراج معیارهای مکانگزینی آن" سعی خود را مصروف در تدوین معیارها و شاخصهای مکانی مسجد به منظور
کارآیی در برنامهریزی کاربری زمین ،نیز شاخصهای طراحی شهری و مالحظات اجرایی در طراحی کالبدی و
ساخت بنای مسجد دارد .در ادامه ،اصول سلسهمراتب ،مرکزیت ،قلمرو ،دسترسی ،تجمع ،قبله بهعنوان معیارهای
برنامهریزی شهری و اصول وحدت ،تمرکز ،تفوق و سادگی را در قالب شاخصهای طراحی شهری و اصل نخستین
بنا را در چارچوب مالحظات اجرایی پیشنهاد میدهد.
 آذر ،لطیفی و ترکمنی ( ،)4931تحقیقی تحت عنوان "شناسایی و رتبهبندی معیارهای مؤثر بر مکانیابی مساجد"
انجام دادهاست که در آن از چهار معیار جمعیتی ،مذهبی ،شهرسازی و اجتماعی بهعنوان معیارهای اصلی مکانیابی
مساجد نام میبرد ،همچنین  18زیرمعیار نیز در ذیل معیارهای اصلی معرفی میکند ،که عبارتند از:
 )4جمعیتی؛ شعاع دسترسی /تراکم جمعیت /میزان رشد جمعیت
 )1مذهبی؛ پاک باشد /شبههناک نباشد /قبرستان نباشد /راه و گذرگاه نباشد /غصبی نباشد
 )9شهرسازی؛ مرکزیت /دسترسی آسان /تناسب با کاربریها /نزدیکی به مردم /توسعه آینده شهر /عوارض طبیعی/
شاخص بودن /رعایت اصول پدافند غیرعامل
 )1اجتماعی؛ جمعگرایی /ترکیب اجتماعی جمعیت /شأنیت /شغل غالب مردم
محقق برای وزندهی به معیارها از فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی( )AHPاستفاده نموده ،همچنین در نتیجهگیری عنوان شده
که در میان معیارهای اصلی ،معیارهای جمعیتی و شهرسازی ،و از میان زیرمعیارها شعاع دسترسی ،تراکم جمعیت و دسترسی
آسان بهعنوان مهمترین معیارها در مکانیابی مساجد اولویتبندی میشود.
 عطایی همدانی ،حمزهنژاد و نقرهکار( )4938در مقالهای با نام "بررسی و الگوشناسی مکانیابی مساجد عصر نبوی در
مدینه(مقدمهای برای دستیابی به اصول مکانیابی مسجد در شهر اسالمی) به بررسی معیارهای انتخاب مکان
مسجد النبی پرداخته ،و ضمن مشخص کردن معیارهای مکانیابی مسجد النبی ،تالش کردهاند که از شیوه مکانیابی
مساجد توسط پیامبر اکرم(ص) در مدینه الگوبرداری کنند.
 قرائتی ،تقی؛ قرائتی ،اصغر و عرشی نیاسری( )4910قسمتی از پژوهش خود را تحت عنوان "توصیههایی برای
طراحی مساجد" ،به مکانیابی و ارتباط مسجد با محیط اختصاص دادهاند .آنها در این پژوهش ابتدا انواع مسجد
را بیان نموده ،و سپس معیارهایی برای مکانیابی مسجد عرضه کردهاند.
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 اصغریان جدی( )4911در پژوهشی با عنوان "مبانی نظری مکانیابی مساجد در ادوار مختلف" ،مراحل و چگونگی
انتخاب زمین و ساخت مساجد را در دورههای مختلف مورد بررسی قرار دادهاست.

روش پژوهش
روش تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت و روششناسی ،توصیفی -تحلیلی است .برای مکانگزینی
مساجد در منطقه دو شهر رشت واقع در استان گیالن در این تحقیق از  98شاخص اصلی و در مجموع از  48معیار فرعی
استفاده شدهاست .گردآوری اطالعات مورد نیاز از طریق منابع کتابخانهای ،طرحهای جامع و تفصیلی شهر رشت ،نقشههای
 4/1888وضع موجود ،بازدید میدانی و مراجعه به سازمانها و ارگانهای مربوطه صورت گرفتهاست .بعد از گردآوری دادهها
شناخت و استخراج عوامل و معیارهای مکانیابی مساجد از منابع اسنادی و با استفاده از نرمافزار  GISو اکستنشن الحاقی
 ،AHPپس از طی مراحل ورود اطالعات و مدیریت داده ،به هر یک از شاخصها وزنی توسط متخصصین داده شد و
سپس با تجزیه و تحلیل و پردازش دادهها ،مکانهای مناسب پیشنهادی برای احداث مساجد در منطقه دو رشت از لحاظ
اصول مکانیابی ارایه شد.
بر اساس مطالعات صورت گرفته معیارهای اصلی و فرعی مکانیابی مساجد به قرار زیر است؛
جدول  .7معيارهاي مكانيابي مساجد
زيرمجموعهها
پاک باشد
شبههناک نباشد
قبرستان نباشد
راه و گذرگاه نباشد
غصبی نباشد
مرکزیت
دسترسی آسان

عوامل اصلي

مذهبی

شهرسازی

همجواری کاربری مناسب
تناسب کاربریها
فاصله از کاربری نامناسب
نزدیکی به نیازهای روزانه مردم
فاصله از عوارض طبیعی
رعایت پدافند

جمعیتی†

غیرعامل*

شعاع دسترسی

منبع :اقتباس گرفته از (آذر ،لطیفی ،ترکمنی)4931 ,

همچنین معیارهای اولویتبندی شده به کمک نرمافزار  ،†expert choiceوزندهی شدهاست که نتایج نهایی حاصل از
آن در جدول ذیل ارایه میشود؛

* -موارد مطرح برای زیرمعیار پدافند غیرعامل با دیگر زیرمجموعهها(تناسب کاربریها و دسترسی آسان) مشترکند ،بنابراین بهطور مجزا بررسی نمیشود.
†-از دیگر زیرمجموعههای عامل جمعیت میتوان به "تراکم جمعیت" و "میزان رشد جمعیت" اشاره کرد که در این نوشتار به آن پرداخته نخواهد شد.
†-نرمافزار  Expert Choiceابزاری قدرتمند برای تصمیمگیری چند معیاره بر اساس روش  AHPاست .این نرمافزار دارای تواناییهای زیادی بوده و عالوه بر امکان طراحی نمودار سلسله
مراتبی تصمیمگیری و طراحی سواالت ،تعیین ترجیحات و اولویتها و محاسبه وزن نهایی ،قابلیت تحلیل حساسیت تصمیمگیری نسبت به تغییرات در پارامترهای مساله را نیز دارد .این نرمافزار
همچنین در بسیاری از موارد از نمودارها و گرافها برای ارائه نتایج و عملکردها استفاده میکند.
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جدول  .8رتبهبندي نهايي زيرمعيارها با استفاده از AHP
وزن هر

رتبهبندي

معيار

4

مذهبی

8/184

1

شهرسازی

8/439

9

جمعیتی

8/481

معيار

زيرمعيار

کاربری مناسب
کاربری نامناسب
دسترسی آسان
فاصله از کاربری نامناسب
همجواری با کاربری مناسب
فاصله از عوارض طبیعی
مرکزیت محله
دسترسی به نیازهای روزانه
دوری از سایر مساجد
شعاع
دسترسی
نزدیکی به کاربریهای مسکونی

رتبهبندي

وزن بر اساس هر

وزن

زيرمعيار

معيار

مجموع

4
4
1
9
9
1
1
1
1
0

8/188
8/188
8/111
8/181
8/181
8/491
8/418
8/441
8/109
8/141

8/101
8/101
8/813
8/811
8/811
8/811
8/811
8/893
8/819
8/899

4

4

منبع :نگارنده

الزم به ذکر است نقشههای دریافت شده از نرمافزاز اطالعات جغرافیایی( )GISبراساس هر یک از زیرمعیارهای فرعی و
نیز سه معیار اصلی در بخش یافتهها و بحث ارایه میشود.

محدوده مورد مطالعه
رشت یکی از شهرهای استان گیالن و در غرب این استان واقع است .این شهر از شمال به دریای خزر و بندرانزلی ،از
جنوب به شهرستان رودبار ،از شرق به شهرستانهای سیاهکل و آستانهاشرفیه و از غرب به شهرستانهای فومن ،و
صومعهسرا منتهی میشود .شهر رشت در وسیعترین بخش دلتای رودخانه سفید رود با ارتفاع متوسط ( )-1متر از سطح
دریاهای آزاد قرار دارد .این کالنشهر در مختصات جغرافیایی  91درجه و  43دقیقه عرض شمالی و  13درجه و  93دقیقه
طول جغرافیایی از نصف النهار مبدأ ،در بین ارتفاعات تالش و دریای خزر واقع شدهاست(سایت صداوسیمای گیالن.)4931 ،
همچنین جمعیت رشت طبق سر شماری سال  193314 ،4938نفر بوده که از این لحاظ یازدهمین شهر بزرگ کشور است.
نقشه ذیل موقعیت شهرستان رشت در استان گیالن ،شهر رشت در شهرستان و سپس منطقه دو شهر رشت و ناحیههای
آن را نشان می دهد؛

شكل  .7موقعيت جغرافيايي محدوده مورد مطالعه (سایت دانشگاه آزاد رشت( )4931 ,سایت شهرداری منطقه دو رشت)4931 ،
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يافتهها و بحث
طبق آمار و اطالعات شهرداری منطقهی دو شهر رشت ،این منطقه داری  3محله و در مجموع  10مسجد است .جدول زیر
تعداد مساجد هر محله را بهطور جداگانه بیان میکند.
جدول  .9مشخصات کلي مساجد محلههاي منطقه دو رشت
نام محله
بازار
باقرآباد
چلهخانه
فرهنگ
خواهر امام و ساغریسازان
پارک شهر
پیرسرا
صومعه بیجار
ضیابری

تعداد مساجد موجود
41
1
1
1
1
4
9
1
1

مساجد شاخص
مسجد صفی /مسجد بادیاهلل
مسجد سرخبنده
مسجد آفخرا
مرقد خواهر امام رضا(ع) /مسجد حاج سمیع /مسجد سوخته تکیه
مسد بقعهالسادات

10
منبع :سایت شهرداری منطقه دو رشت4931 ,

تعیین شاخصها ،مهمترین گام در مطالعات توسعه منطقهای و در واقع ،بیان آماری پدیدههای موجود در منطقه است
(کالنتری . )444 :4908 ،انتخاب شاخص مناسب برای هر جامعه ،بستگی به دسترسی به آمارها ،ماهیت و ترکیب جمعیتی
جامعه ،هدف برنامهریزی و سیاستگذاری و باالخره انتخاب پژوهشگر دارد (رئیس دانا .)4901،همانطور که در بخش پیش
عنوان شد ،شاخصهای انتخاب شده و از عوامل مهم و تأثیرگذار بر مکانیابی مساجد عبارتند از:
معیارهای مذهبی ،معیارهای شهرسازی ،که شامل زیرمجموعههای مرکزیت داشتن ،دسترسی آسان ،تناسب کاربریها،
نزدیکی به نیازهای روزانه مردم و فاصله از عوارض طبیعی است ،و نیز معیارهای جمعیتی.

 معيارهاي مذهبي؛ساخت مسجد در مکان غصبی ،معابر عمومی و قبرستان جایز نیست
و بلکه حرام است .ساخت مسجد در زمین نجس نیز جایز نیست.
همچنین ذکر این نکته خالی از لطف نیست که تبدیل معابد یهودیان
و مسیحیان به مسجد جایز است (فرهنگ مسجد.)100 :4901 ،
شایسته است از انتصاب مکانهای مشکوک و مسألهدار بهعنوان
مسجد خودداری شود تا مومنان با آرامش خاطر در خانه هدا به عبادت
بپردازند (نوبهار.)438 :4919 ،
اولویت در مکانیابی مساجد احداث آن در اراضی دارای مالکیت دولتی
و موقوفه است .در صورت عدم وجود چنین اراضیای اولویت با اماکنی
است که در طرح توسعه به این منظور پیشبینی شدهاند (شورای عالی
شهرسازی و معماری ایران.)4901 ،

شكل  .8مكانيابي بر اساس معيار مذهبي(نگارنده)
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 معيارهاي شهرسازي؛زیرمجموعههای این معیار بهصورت جداگانه ارایه خواهد شد و در نهایت نتیجهگیری کلی این عامل ارایه خواهد شد.

 )4مرکزیت داشتن؛ از مسائل مهمی که در مکانیابی مساجد باید مورد
توجه قرار گیرد ،توجه به مرکزیت مسجد نسبت به سایر کارکردها و مراکز
دیگر از یک سو و نسبت به جمعیت از سوی دیگر است .استقرار مساجد
در مجموعههای شهری باید بهگونهای طرحریزی شود که نقش مرکزیت
مسجد برای شهر و محله حفظ شود (رضایی.)401 :4901 ،
شایان توجه است در این پژوهش منظور هم مرکزیت از لحاظ جمعیتی و
هم از لحاظ فاصله نسبت به تمام نقاط محله است.

تصویر شماره()1؛ مکانیابی بر اساس
معیار مذهبی

شكل  .9مكانيابي بر اساس مرکزيت
محالت منطقه دو رشت(نگارنده)

 )1دسترسی آسان؛ دسترسی به مسجد باید طوری باشد که همگان بتوانند
در کمترین زمان ،با صرف کمترین هزینه و با طی مسافتی کوتاه به مساجد
دسترسی داشته باشند.
این نکته هم دسترسی پیاده و هم سواره را شامل میشود .همچنین
مکانیابی مساجد جدید در معابر اصلی جهت سهولت دسترسی توصیه
میشود (نقیزاده :4910 ،ج.)1

شكل  .4مكانيابي بر اساس دسترسي
آسان(نگارنده)

 )9تناسب کاربریها؛ این عامل را میتوان در قالب دو زیرمجموعهی همجواری با کاربری مناسب و فاصله از کاربری
نامناسب بررسی نمود .در مکانیابی مسجد باید نسبت مسجد را با سایر عملکردهای شهری مشخص کرد .طوری برنامهریزی
نمود که کاربری اراضی اطراف مساجد حتیاالمکان از میان کاربریهای هم خانواده و سازگار با کاربری مساجد(فرهنگی،
آموزشی ،فرهنگی ،درمانی ،ایستگاه آتشنشانی) انتخاب شود .همچنین عدم ساخت مساجد در مجاورت کاربریهای ناسازگار
و خطرساز مثل پمپ بنزین ،صنایع خطرناک نیز مد نظر است (نقیزاده 931 :4901 ،و .)931
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شكل  .3مكانيابي بر اساس تناسب کاربريها(نگارنده)

 )1نزدیکی به نیازهای روزانه مردم؛ مسجد باید در مکانی ساخته شود که مردم
به حضور در آن تشویق شوند .یکی از مسائل مهمی که باید در مکانیابی مساجد
به آن توجه شود ،این نکته است که مکان مسجد طوری انتخاب شود که افراد
بتوانند در مسیر مسجد ،نیازهای روزانه خود را برطرف کنند (آذر ،لطیفی،
ترکمنی.)141 :4931 ،
منظور از نیازهای روزانه مردم مراکز خرید مایحتاج روزانه و مراکز خدماتی و
سایر مراکزی است که نیازهای اولیه آدمی را برطرف مینماید.

شكل  .6مكانيابي بر اساس
نزديكي به نيازهاي مردم(نگارنده)

 )1فاصله از عوارض طبیعی؛ توجه به عوارض جغرافیایی از جمله عواملی است
که در تعیین مکان مسجد مؤثر است .باید منطقه مورد نظر بهدقت ارزیابی شده
و عوارض طبیعی آن(تپهها ،شیبها ،مسیلها ،گسلها ،نقاط پست ،آبگیرها،
زمینهای مستعد رانش ،رودخانهها و )...شناسایی و در مکانیابی مساجد به آن
دقت شود (آذر ،لطیفی ،ترکمنی .)141 :4931 ،در حقیقت هدف از مکانیابی،
دور نگه داشتن مساجد از این نقاط خطر است.
نکتهی شایان توجه اینکه درون منطقهی مورد نظر عوارض طبیعی شاخصی
وجود نداشت ،تنها رودخانهای در مرز این منطقه با دیگر قسمتها قرار داشت
که حریم آن رعایت شدهاست.

شكل  .1مكانيابي بر اساس
فاصله از عوارض طبيعي(نگارنده)
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برآیند نتایج حاصل از تمامی زیرمجموعههای معیار شهرسازی( 1مورد
اشاره شده فوق) را میتوان در نقشهی روبرو خالصه نمود ،که
مناسبترین فضا بر اساس این معیار نقاطی با رنگ بنفش تیره است که
با درجه  9نشان داده شدهاست.
نکتهی الزم به ذکر اینکه بر اساس تصاویر ارایه شده فضاهای مناسب
بر اساس هر معیار از یک تا  3ارزشگذاری شدهاند ،که عدد یک مربوط
به نامناسبترین و عدد  0مربوط به مناسبترین گزینهی پیشنهادی
است.

شكل  .2مكانيابي بر اساس معيارهاي
شهرسازي(نگارنده)

 معيارهاي جمعيتي؛درجه مطلوب بودن دسترسی به مسجد با توجه به حوزه تقریبی که مسجد برای ساکنانش بنا شده ،تعریف میشود (نقیزاده،
 .)913-911 :4901تأمین دسترسی آسان ،مطلوب و ایمن به مسجد بسیار مهم بوده و در مکانیابی مساجد باید مد نظر
باشد (آذر ،لطیفی ،ترکمنی .)141 :4931 ،قرارگیری مسجد در مرکزیت تقسیمات سهگانه(منطقه ،ناحیه و محله) و رعایت
فاصله 188متر بین مسجد با دیگر مساجد محلی(برای حدود  1888تا  1888نفر جمعیت محله) و حداکثر 118متر با
نزدیکترین واحد مسکونی ضروری است (کارگروه مشاور عمرانی مرکز رسیدگی به امور مساجد.)1 :4903 ،
این عامل را در قالب دو زیرمجموعه فاصله از سایر مساجد و فضاهای مسکونی میتوان تحلیل نمود.

شكل  .3مكانيابي بر اساس زيرمعيارهاي فاصله از مساجد و فضاي

شكل  .71مكانيابي بر اساس

مسكوني(نگارنده)

معيارهاي جمعيتي(نگارنده)
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نتيجهگيري
مساجد مقدسترین مکانها روی زمین و از خاصترین و خالصترین موضوعها در معماریاند ،که نه تنها محل عبادت،
بلکه مکانی برای مدیریت تمام امور مرتبط با زندگی انسان ،تعریف میشوند .بنابراین کارکردهای گوناگون عبادی ،اجتماعی،
فرهنگی و ...داشته و در هر زمان مأمنی برای مؤمنین محسوب میشوند؛ از اینرو میبایست جوابگوی نیازهای امروزی نیز
باشند .با توجه به نقش مساجد در حیات شهری ،بیتوجهی به عوامل مکانیابی هنگام ساخت آنها ،موجب هدر رفتن حجم
قابل توجهی از منابع مادی و طبیعی ،آسیب جدی به مردم و مدیریت شهری شده و در نقشآفرینی این مکان مقدس
اختالل ایجاد میشود .بنابراین در احداث مساجد همچون دیگر کاربریهای شهری باید اصول و ضوابط مربوط به مکانیابی
لحاظ شود .نکتهی دیگر اینکه عوامل مختلفی در مکانیابی این فضای مذهبی دخالت دارند که بررسی و تحلیل تمام ابعاد
آنها با روشهای سنتی امکانپذیر نیست .بنابراین استفاده از فناوری اطالعات به خصوص سامانه اطالعات جغرافیایی
( )GISبرای تحلیل حجم وسیعی از دادهها ،ضروری است .همچنین بهرهگیری از این سامانه و فرایند تحلیل سلسلهمراتبی
( )AHPدر مکانیابی مساجد و انتخاب مکان بهینه سایت ،کارآیی باالیی دارد .این کارآیی بهدلیل امکان مقایسه و ارزیابی
مکانهای مختلف و انتخاب مکان بهینه با توجه به معیارهای مورد نظر است.
در این پژوهش ،پس از بررسی متون و تحقیقات مشابه و استخراج معیارهای مؤثر بر مکانیابی مسجد ،از شیوه تصمیمگیری
 AHPبهمنظور رتبهبندی آنها استفاده شد .در نهایت ،نتایج تحقیق نشان میدهد که از میان معیارهای اصلی ،معیارهای
مذهبی(با وزن  )8,184نسبت به معیارهای شهرسازی
( )8,439و جمعیتی( )8,481از اهمیت بیشتری برخوردارند و
این امر باید در مکانیابی مساجد مد نظر قرار گیرد .همچنین
از آنجا که هر یک از این معیارهای اصلی ،زیرمجموعههایی
را شامل میشوند ،معیارهای فرعی نیز با استفاده از شیوهی
یاد شده ،رتبهبندی و وزندهی شد ،که در میان آنها ،پس
از زیرمجموعههای مذهبی ،که بایستی حتماً در مکانیابی و
ساخت مساجد لحاظ شود ،دسترسی آسان( )8,813و
همجواری با سایر کاربریها( )8,811نسبت به سایر معیارها
اهمیت بیشتری دارد .بنابراین بر اساس نتایج ،پس از
معیارهای مذهبی ،عامل دسترسی آسان از اهمیت بسیاری
برخوردار است .در انتها پس از ارزشگذاری معیارهای اصلی
و فرعی ،نقاط مناسب برای احداث مساجد آینده در منطقهی
دو شهر رشت(نواحی با رنگ سبز تیره و ارزشگذاری )3
پیشنهاد شد.
شایان توجه است نتایج حاصل از این پژوهش میتواند
راهگشای مکانیابی مساجد در سایر نقاط کشور بوده و در
پژوهشهای مشابه در این زمینه بهکار گرفته شود.
شكل  .77مكانيابي نهايي(نگارنده)
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منابع
 .4آذر ،عادل؛ لطیفی ،میثم؛ ترکمنی ،مهدی .)4931( .شناسایی و رتبهبندی معیارهای مؤثر بر مکانیابی مساجد ،دو فصلنامه علمی-
پژوهشی مدیریت اسالمی ،س  ،14ش  ،1صص 181-111
 .1اصغریان جدی ،احمد .)4911( .مبانی نظری مکانیابی مساجد در ادوار مختلف .مجله صف ،س هشتم ،ش  ،11صص .93-19
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 حسيني و علوي- ...مكانيابي مساجد شهرستان رشت با بهرهگيري از سيستم اطالعات جغرافيايي

Locating mosques in Rasht city using GIS and AHP method
(Case study: Rasht District)
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Mosque, as an important and effective element in Islamic cities, has always been considered as a
public space for various and comprehensive functions. It also plays vital role in the social,
economic, political, and physical life. In order that a mosque can play its multidimensional role
in the development of the social and cultural life of Muslims, special attention needs to be paid
on its establishment in the urban context and all the standards and principles for locating should
be applied.
The current paper is applied in terms of objective and descriptive-analytical in terms of the nature
and methodology. Relying on documentary and field studies, this paper aims to measure the
mosques locating criteria and determine an appropriate place for construction of new mosques in
District 2 of Rasht based on the main and secondary criteria. This paper used GIS and Analytical
Hierarchy Process (AHP) to perform quantitative and qualitative calculations. For this purpose,
after the initial studies and recognition of the effective criteria and secondary criteria in locating
the mosque, it first prioritizes these factors based on research literature and results of previous
studies. In the next step, they were weighted using the expert choice software, which is a strong
tool for multi-criteria decision making based on the AHP method.
Results shows that among the main criteria, the religious criteria played more significant role
compared to urban and population criteria and between 10 subset, easy access and proximity to
other uses had higher importance. Finally, by considering the overlap of GIS maps, the
appropriate points for the construction of future mosques in the considered area in this research
were provided.
Keywords: locating of mosques, geographic information system, hierarchical analysis, Rasht,
District 2
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