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چكيده
زمينه و هدف: پايگاه هاى چندمنظوره مديريت بحران به عنوان مكان هايى مناسب در مواقع بحرانى كه همه ى وضعيت هاى طبي عى به  هم خورده است، 
يكى از راهكارهاى مناسب براى كم كردن ميزان آسيب ها مى باشد. از بين كاربرى هاى گوناگون جهت ايجاد پايگاه هاى چندمنظوره مديريت بحران، 
مساجد عالوه بر اينكه مكانى عبادى هستند در طول تاريخ نقش بسيار مهمى در ايجاد، پرورش و تقويت سرمايه هاى اجتماعى داشته و پايگاهى مردمى، 
سنگرى مقاوم براى مبارزه عليه دشمن به شمار مى آيد. در اين پژوهش با توجه به گستردگى شاخص هاى عمومى و لزوم رعايت شاخص هاى پدافند 
غيرعامل براى طراحى صحيح اين مكان استراتژيك، سعى گرديده تا براساس گزينه هاى موجود به نحوى كه نقش مركزيت مسجد در وحدت جامعه 

اسالمى حفظ و الزامات معمارى اسالمى- ايرانى به طور همزمان در كنار مالحظات دفاعى رعايت گردد. 
روش: آنچه در اين پژوهش صورت پذيرفته است، تهيه و ارزيابى شاخص هايى جهت طراحى مساجد است كه به عنوان پناهگاهى چندمنظوره مورد 
استفاده قرار مى گيرند. به همين منظور و با استفاده از روش تحقيق توصيفى- تحليلى، پس از ارائه كليات تحقيق و اشاره اى به سوابق آن، شاخص هاى 

تعيين شده براى طراحى، معرفى شده است. پس از تكميل پرسشنامه توسط افراد خبره، شاخص ها مورد ارزيابى قرار گرفت. 
يافته ها: پايگاه هاى چندمنظوره ى مديريت بحران به عنوان مكان هايى مناسب در مواقع بحرانى كه تمام شرايط و وضعيت هاى طبيعى به هم خورده است، 
يكى از راهكارهاى مناسب براى كم كردن ميزان آسيب ها و خسارات است. از بين كاربرى هاى چندمنظورة مديريت بحران با عنايت به اينكه مساجد، 
اماكنى غير نظامى بوده و در حلقه استراتژى واردن نيز قرار ندارند، مى توانند در زمان بحران و حمالت دشمن با رعايت مالحظات دفاعى طراحى به 

عنوان مكانى امن و حتى مركز كنترل و فرماندهى، مورد استفاده قرار گيرند.
نتيجه گيرى: طراحى مساجد بايد به نحوى صورت پذيرد كه محوريت و مركزيت مساجد از نظر كالبدى و ساختارى و نيز از لحاظ مذهبى و معنوى، 
رعايت گردد. رعايت همزمان الزامات معمارى اسالمى- ايرانى در كنار مالحظات دفاعى به نحوى كه رعايت برخى از اصول اساسى پدافند غيرعامل 
(استتار و اختفا) بايد با ظرافت معمارانه اى به كار برده شود كه به الزامات شهرسازى و معمارى اسالمى- ايرانى لطمه اى وارد نيايد. براساس نتايج حاصله 
سه معيار مالحظات شرايط ضرورى، ارتباط با سطح زمين و طراحى ارگونومى به ترتيب، مهم ترين عوامل و سه معيار ارتباط بين فضاهاى داخلى مسجد، 

فرم و دسترسى ها به ترتيب، كم اهميت ترين عوامل تشخيص داده شده است. 
واژگان كليدى: معمارى مساجد، پناهگاه چندمنظوره، پدافند غيرعامل، شاخص هاى طراحى.
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Abstract
Background and Objectives: Multipurpose crisis management bases as a suitable place in critical situations is one of the best 
solutions to reduce the amount of damages. Mosque, besides being a place of worship, historically played a very important role 
in creation, cultivation and strengthening the social sources, as well as a popular base and a bulwark to fight against enemy; it may 
also consider as a multipurpose crisis management base. This study tries to consider centrality role of mosque in Islamic society 
unity and necessities of Islamic-Iranian architecture along with defensive considerations according to the wide range of general 
indicators and necessity of considering the passive defense indicators in order to perfect design of this strategic place.    
Method: In this study some indicators prepared and evaluate in order to design a mosque as a multipurpose base using de-
scriptive analytic method. A questionnaire was filled by experts and then the indicators were evaluated.    
Findings: Multipurpose crisis management bases as a suitable place in critical situations is one of the best solutions to reduce 
the amount of damages. Since mosques are among the civilian and non-strategic places, they can use as a safe base as well 
as a crisis management headquarter in a time of crisis or enemy attacks considering the defensive considerations in design.
Conclusion: The centrality role of mosque as regards a religious and spiritual structure should consider in design. The necessi-
ties of Islamic-Iranian architecture along with defensive considerations and essential basis of passive defense such as camou-
flage and hiding should be applied in a delicate architectural approach in which there is no loss to the urban engineering and 
Islamic-Iranian architecture necessities. Based on the results, three criteria of considering the essential conditions, connection 
to the ground and ergonomic design, respectively, are the most important factors and three criteria of the connection between 
the interior spaces of the mosque, the form and accesses, respectively, are identified as the least significant factors. 
Keyword: mosque architecture, multipurpose base, passive defense, design indicators.
Citation (APA 6th ed.): Ghouchani M, Taji M, Darbaniyan M. (2019, Spring). Evaluation of Architectural Design Indicators of 
Mosques as Multipurpose bases with Passive Defense Approach . Disaster Prevention and Management Knowledge Quarterly (DPMK), 
9(1),  48-60.
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مقدمه
شهر به صورت يك سيستم عمل مى كند. حتى در يك رويداد منفرد 
موضوع،  اين  و  شود  وارد  صدمه  شهر  ساختار  كل  به  است  ممكن 
تقويت و نگهدارى سيستم شهر را مشكل مى كند (ريچارد١، 2004). 
در اين بين تخصيص فضاى كاربرى زمين، نقش مهمى در فرآيند 
برنامه ريزى شهرى ايفا مى كند و عملكردهاى انسانى و فيزيكى را با 
هم تركيب مى كند. به واسطة تأثير فزاينده سيستم كاربرى اراضى 
كاربرى  مديريت  و  برنامه ريزى  غيرعامل،  پدافند  رويكرد  در  شهرى 
غيرعامل  پدافند  زمينة  در  راهبرد  مهم ترين  عنوان  به  شهرى  اراضى 
ايجاد  محسوب مى شود (جاكيه٢و همكاران، 1997، ص 7).  شهرى 
كاربرى هاى چندمنظوره يكى از اين برنامه ريزى هاى دورانديشانه در 
مواجهه با كاهش خسارات مالى و جانى در زمان وقوع بحران ها بوده 
و باعث مى شود كه جامعه آمادگى الزم را در مواجهه با بحران داشته 
باشد. بنابراين بهتر است فضاها و مكان هاى مناسبى از سطح شهر به 
عنوان فضاهاى چندمنظوره شهرى با ويژگى و معيار، داشتن فضاهاى 
اسكان  براى  شهر  مختلف  نقاط  در  انعطاف پذير  و  عملكردى  چند 

آسيب ديدگان در مواقع بحران لحاظ شوند. 
اكثريت  با  ايران  ما  كشور  در  مذهبى  كاربرى  بين،  اين  در 
در  خاصى  اهميت  داراى  مسلمان)،  درصد   90 از  (بيش  مسلمان 
و  روحى  نظر  از  مساجد  مبنا،  همين  بر  مى باشد.  شهروندان  زندگى 
معنوى و فضايى در شهر از اهميت قابل توجهى برخوردار مى باشند. 
حمالت  برابر  در  امن  پناهگاهى  عنوان  به  تاريخ  طول  در  مساجد 
و  گرفته اند  قرار  استفاده  مورد  طبيعى  حوادث  و  خطرات  و  دشمن 
از نگاه مردم، مسجد به عنوان پايگاه و محلى براى مصون ماندن از 
خطرات خارجى محسوب مى شود (پوراحمد و همكاران، 1393). 

اين  شهرى،  غيرعامل  پدافند  در  مساجد  نقش  كردن  لحاظ  با 
معمارى  طراحى  با  مرتبط  شاخص هاى  كه  است  طرح  قابل  مسأله 
عنوان  به  مساجد  در  افراد  امنيت  تا  باشد  چگونه  بايد  مساجد، 
پناهگاهى مناسب در مواقع خطر به حداكثر ممكن برسد؟ و همچنين 
در  چندمنظوره  پناهگاه  به  آن  شدن  تبديل  براى  مساجد  معمارى 
راستا،  همين  در  باشد؟  چگونه  بايد  افراد،  براى  بحرانى  شرايط 
سعى  شده،  مطرح  سؤاالت  به  پاسخگويى  هدف  با  حاضر  پژوهش 
1.  Richard
2.  Jackie

رويكرد  لحاظ  از  را  شهر  در  مذهبى  كاربرى هاى  معمارى  تا  دارد 
كه  برسد  نتيجه  اين  به  تا  نمايد  ارزيابى  شهرى،  غيرعامل  پدافند 
مساجد تا چه اندازه مى توانند در رابطه با پدافند غيرعامل شهرى، 
پدافند  رويكرد  در  مى توانند  ميزان  چه  به  و  شده  واقع  ثمر  مثمر 
غيرعامل شهرى جهت تأمين امنيت افراد، مورد استفاده قرار گيرند.

بيان مسأله
كشورى،  هر  دفاعى  توان  افزايش  در  شهرها  آسيب پذيرى  كاهش 
مقاومت  و  دفاع  روحيه  افزايش  براى  لذا  مى باشد.  انكارناپذير  امرى 
و  طراحى  بحث  شهرها،  مردم  جان  از  حفاظت  نيز  و  تهديد  برابر  در 
ساخت پناهگاه ها يك ضرورت انكارناپذير مى باشد. اصول اصلى دفاع 
غيرعاملى در خصوص پايدارى و ارتقاء امنيت ملى مى تواند قدم مهمى 
در اين راستا باشد. از آن جا كه وجود برخى موانع از قبيل كمبود زمين 
باعث ساخت و ساز به صورت عمودى سازى، برج سازى و مجتمع سازى 
در جوامع شهرى شده است؛ لذا طرح ها بايد به سمت چندمنظوره سازى 
در  موجود  فضاى  از  بهينه  استفاده  ضمن  تا  يابند  گرايش  به گونه اى 
شرايط عادى، بتواند در شرايط اضطرار نيز محلى امن براى مردم بوده 
ساخت  سازد.  برطرف  اخص  صورت  به  را  پناهگاه   ساخت  به  نياز  و 
پناهگاه ها به دليل تحميل هزينه هاى اوليه زياد جهت طراحى و ساخت 
از استقبال كمى براى سازندگان مجتمع ها برخوردار مى باشد. اين در 
ضمن  فضاها،  اينگونه  چندمنظوره سازى  با  مى توان  كه  است  حالى 
استفاده بهينه از هزينه هاى سرمايه اى، امنيت را در شرايط بحران براى 

مردم شهر به ارمغان آورد (شكيب و مطلبى، 1394). 
ضرورت انجام تحقيق

امروزه تهديدات امنيتى داراى گونه هاى زياد و متنوعى مى باشد كه 
هر روز هم بر ابعاد آن افزوده مى شود. بنابراين برنامه ريزى كارآمد در 
زمينه امنيت شهرى براساس رويكرد پدافند غيرعامل كه هنگام وقوع 
بحران هاى انسانى و طبيعى در شهرها مى تواند تلفات جانى و مالى 
را به حداقل رساند (آلن٣، 2003) و از مهم ترين مسائل قابل بحث 
پايگاه هاى  عنوان  به  منظوره  چند  كاربرى هاى  مى باشد.  شهرها  در 
مديريت بحران، مكان هايى مناسب در مواقع بحرانى كه تمام شرايط 
راهكارهاى  از  يكى  است،  خورده  هم  به  طبيعى  وضعيت هاى  و 
مناسب براى كم كردن ميزان آسيب ها و خسارات است. همچنين 
3.  Allen
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بحرانى  شرايط  در  كه  گونه اى  به  شهرى  فضاهاى  توانمندسازى  با 
استفاده شوند، مى توانيم با صرف هزينه اى اندك از امكانات موجود 
حداكثر استفاده را ببريم. در واقع ايجاد اين پايگاه ها، افزايش ارتقاى 
اجتماعى  رفاه  توسعه  معيارهاى  از  يكى  كه  را  جامعه  ايمنى  سطح 
مى باشد به همراه دارد و همچنين سبب مهيا كردن بستر عملياتى و 
تاكتيكى مناسب براى تحقق اقدامات پيشگيرى، آماداگى و مقابله 
و  انسانى  تلفات  كاهش  سبب  و  دارد  دنبال  به  را  تهديد  برابر  در 
به  مذهبى  مراكز  بين  اين  در  مى شود.  حادثه  از  پس  بحران  كنترل 
و  اجتماعى  سياسى،  تربيتى،  و  عبادى  پايگاه  اصلى ترين  عنوان 
فرهنگى، نقش بسيار اساسى در يك حكومت دارند. بنابراين انجام 
معمارى  مالحظات  رعايت  با  كاربرى  اين  فنى  و  دقيق  مطالعات 
دفاعى جهت رسيدن به باالترين پايدارى و كمترين آسيب پذيرى در 

برابر تهديدات، بسيار ضرورى به شمار مى آيد. 
پدافند غيرعامل در معمارى

باال  را  دفاعى  قدرت  واسطه،  يك  عنوان  به  شهرسازى  و  معمارى 
مازلو١  پله اى  سلسله مراتب  در  امنيت  به  نياز  ارضاء  در  و  مى برد 
"اكستيكس٢"،  در  مى شود.  انسان  بقاى  باعث  و  داشته  مثبت  اثر 
"ايمنى  واژه  و  انسان ساز  "دشمن" تهديدات  مقابل  "دفاع" در  واژه 
و  (حسينى  مى رود  به كار  طبيعى  تهديدات  مقابل  در  حفاظت"  و 
جزئيات  و  معمارى  به  روانشناسانه  رويكرد  اين  با  كاملى، 1394). 
شهرسازى  و  معمارى  در  غيرعامل  پدافند  گيرد.  قرار  نظر  مد  فنى 
و  جنگ  انسان ساز  تهديدات  خسارات  كاهش  بر  عالوه  مى تواند 
بمباران هوايى و... ، جهت كاهش خطرپذيرى در برابر انواع خطرات 
براى  غيرعامل،  پدافند  طراحى  تلفيق  شود.  واقع  مفيد  نيز  طبيعى 
انسان ساز  تهديدات  بر  عالوه  زلزله  مانند  طبيعى  خطرات  با  مقابله 
در زمان صلح و جنگ، باعث پايدارى طرح دفاعى مى شود. الزامات 
طبقه بندى  خاصى  گروه هاى  به  غيرعامل  پدافند  رويكرد  با  معمارى 
شده است (اصغريان جدى، 1386، ص 50). اين گروه ها عبارتند از: 
پراكندگى/  موانع/  استقرار/  آرايش  مكان يابى/  برنامه ريزى:   -

مديريت ساخت و بهره بردارى.
ديد دشمن: استتار/ اختفاء/ فريب.  -

1.  Maslow
2.  Ecstasy

و  ورودى  چندعملكردى/  فضاهاى  داخلى/  معمارى  طراحى:   -
خروجى هاى معمولى و اضطرارى/ مرمت پذيرى/ نماى داخلى 

و خارجى ساختمان. 
ساخت: شبكه هاى زيرساخت/ تأسيسات/ استحكامات.   -

مقابل  در  كه  مى گردد  اطالق  موقتى  اسكان  مكان  به  پناهگاه 
و  ايمنى  از  معمولى  ساختمان هاى  به  نسبت  متعارف،  تهديدات 
پايدارى به مراتب باالترى برخوردار مى باشد. اين فضاى امن، تمام 
در  مختلف  عملكردهاى  با  ساختمان  يك  فضاهاى  از  از  بخشى  يا 
زمان صلح است كه با تمهيداتى، ايمنى و حفاظت جانى افراد را در 

مقابل تهديدات تأمين مى كند و بايد داراى شرايط زير باشد:
ايمن در برابر فرو ريزش آوار؛  -

مقاوم در برابر موج و آسيب هاى ناشى از آن؛  -
مقاوم در برابر تركش هاى ثانويه؛  -

داراى حداقل نفوذ دود و غبار به داخل آن (مبحث بيست و يكم   -
مقررات ملى ساختمان، 1391: 20).
مسجد به عنوان كاربرى چند منظوره

بايد توجه داشت كه كاربرى چندمنظوره با كاربرى مختلط متفاوت 
منظور  به  مالكيت  و  زمين  قطعه  يك  از  واحد  استفاده  است. 
كاربرى هاى مسكونى، تجارى، پاركينگ و ... براساس ضوابط طرح 
كاربرى  مهم،  اين  به  توجه  با  گويند.  مختلط  كاربرى  را  تفضيلى 
حضور  مثل  مى كند.  اشاره  فعاليت ها  در  تنوع  نوع  يك  به  مختلط 
وجود  و  مسكونى  نواحى  در  محلى  صنايع  و  تجارى  عملكردهاى 
اماكن مسكونى در نواحى صنعتى و تجارى. اين بدين معنى است 
كه چندين عملكرد از قبيل مسكونى، تجارى و ... به طور همزمان در 
يك محدوده، ساختمان و قطعه تفكيكى مشغول به انجام فعاليت 
باشند. اما در مورد كاربرى هاى چند منظوره مى توان به چند عملكردى 
بودن فضاها در شرايط بحرانى عالوه بر اقتصادى بودن طرح، آمادگى 
فراهم  شرايط  با  منطبق  مختلف  بهره بردارى هاى  جهت  را  فضاها 
چند  توسعه،  قابليت  واقع  در  برندكام، 1391).  و  (ملكى  مى نمايد 
عملكردى و چند كاره بودن فضاها، قابليت تغيير فضاها و امكان 
تغييرات خارجى فضاها و بناها از ويژگى هاى فضاهاى چند منظوره 
و انعطاف پذير شهرى است كه اين ويژگى ها و ضوابط در تصوير 1 

با اشكال مفهومى بيان شده است: 
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پيش بينى فضاى امن به عنوان فضايى چند عملكردى در زمان 
وقوع بحران ها بر عهده برنامه ريزان و معماران شهرى مى باشد و بايد 
با توجه به كاربرى بنا و نيازهاى آن فضاهايى را طراحى نمايند كه 
عالوه بر عملكرد پدافندى در زمان وقوع بحران و در زمان صلح نيز 
كاربرى مناسبى داشته باشد. در واقع هر جامعه اى سعى مى كند كه 
اليه هاى مختلف خود را با هم هماهنگ كند و در صورت لزوم از 
ديگر اليه ها براى بهبود اليه ى آسيب ديده استفاده كند. اين امر نوعى 
استراتژى بقا براى هر جامعه است تا هر تغييرى را در خود هضم 
كند و باقى بماند (والنسيو١، 2012)، بنابراين تحت عنوان هاى زير 

انتخاب گرديد. 
در  تا  ضروريست  غيرعاملى،  پدافند  اقدامات  انجام  منظور  به 
دسته بندى  شناسايى،  از  پس  شهرى  منظورة  چند  كاربرى هاى  ابتدا 
شوند. از اين رو مى توان فضاهاى مناسب با كاركرد خدمات رسانى 
چندمنظوره براى مديريت بحران را در قالب شش دسته زير كه در 

شكل2 ديده مى شود، تقسيم بندى كرد.
1.  Valencio

چندمنظوره،  فضاهاى  عنوان  به  كاربرى ها  اين  انتخاب  براى 
داراى  كه  هستند  فضاهايى  كارشناسان،  از  نظرسنجى  بر  عالوه 
امكانات و تجهيزات اوليه در مديريت بحران باشند. توجيه انتخاب 
فضاهاى ادارى جهت اطمينان بيشتر براى برنامه ريزى و ساماندهى 
و توجيه انتخاب فضاهاى سبز و خالى جهت وسعت و كافى بودن 
فضاى مورد نياز براى اسكان جمعيت آسيب ديده مى باشد. اما آنچه 
كه فضاهاى مذهبى را از ديگر مكان هاى عمومى ديگر جدا مى كند 
و پتانسيل اين كاربرى را نسبت به كاربرى هاى ديگر در استفاده از 
ظرفيت هاى آن براى ايجاد پناهگاه هاى ايمن براى شهروندان بيشتر 

نشان مى دهد، مى توان در موارد زير خالصه كرد: 
پيوند روحى و اجتماعى مردم با فضاى مذهبى.  -

محل  مذهبى  فضاهاى  مكانى  موقعيت  با  مردم  اكثر  آشنايى   -
زندگى و كار خود. 

باز بودن ورودى هاى فضاهاى مذهبى در همه ساعت ها و ايام هفته.  -
عمل  محالت،  در  و  شهر  كل  در  شاخص  نشانه هاى  عنوان  به   -

مى كنند. 

شكل1. الگوى مفهومى از بيان چند منظوره بودن فضاهاى شهرى.

شكل2.  تقسيم بندى كاربرى هاى چندمنظوره يك شهر از منظر ماهيت
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دشمن  هدف  امروزى،  مدرن  جنگ هاى  در  اينكه  به  توجه  با 
حذف فعاليت هاست و نه افراد، در صورت حمله ى نظامى به ايران 
مى توان تا حدودى اين امر را متحمل دانست كه مراكز مذهبى مورد 
هجوم مستقيم قرار نخواهند گرفت تا بار روانى منفى عليه مهاجمان 
زير  داليل  به  ايراندوست، 1390).  و  (سعيدى  نيابد  شديدى  رشد 
مراكز مذهبى، خارج از آن پنج حلقه ى مشهور در تئورى (پنج حلقه 

استراتژيك واردن١)، جهت اهداف حمله مى باشد: 
مراكز مذهبى به عنوان يك هدف غير نظامى به شمار مى آيد و   -

تخريب آن ها، حمله اى غير انسانى تلقى مى گردد.
حمله و تخريب چنين مكان هايى برخالف قوانين سازمان ملل   -

متحد مى باشد. 
افكار  در  مهاجمين  براى  منفى  آثار  عمومى،  اماكن  تخريب   -

عمومى به همراه دارد.
و  بوده  دينى  گردند،  تلقى  عمومى  آنكه  از  پيش  مذهبى  مراكز   -

جايگاه ويژه اى نزد مسلمانان و اقليت ها دارند.
مردم  غضب  و  نفرت  افزايش  باعث  مذهبى  فضاهاى  تخريب   -
پديد  را  آن ها  با  مقابله  و  وحدت  ايجاد  زمينه ى  و  مهاجمين  از 
مى آورد كه اين برخالف دستيابى به اهداف تئورى واردن (حلقه 

چهارم، همراهى و اراده ى ملى با مهاجمين) مى باشد.
 بدين ترتيب مراكز مذهبى با توجه به اينكه يك پايگاه و مركز 
فرهنگى مى باشند، يك محل تقريبًا امن جهت تجمع مردم و حتى 
نظامى  تهديدات  و  بحران  زمان  در  بحران  فرماندهى  اتاق  تشكيل 

مى باشند. 
پيشينه

كاربرى هاى چندمنظوره، عالوه بر اقتصادى بودن طرح به چندعملكردى 
بودن فضاها در شرايط بحرانى برمى گردد. براى نمونه، معابر مترو و 
ايستگاه هاى زيرزمينى شهر پيونگ يانگ٢ در عمق 90 تا 150 مترى 
به صورت دو منظوره احداث شده اند و جمعيت يك ميليون نفرى 
همكاران،  و  (محمديان  مى دهد  جاى  خود  در  را  پيونگ يانگ  شهر 
1392). در شهر مسكو٣ نيز طراحى فضاها و اماكن داخلى سامانه 
قطار شهرى و امكانات لحاظ شده در آن به گونه اى است كه عالوه 
1.  Warden
2.  Pyong-Yang
3.  Moscow

بر جابه جايى در زمان هاى عادى، قابليت اسكان و تأمين مايحتاج 
ضرورى بيش از دو ميليون نفر از شهروندان را براى مدت تقريبى 
دستور  زالندنو۴،  در  همكاران، 1394).  و  (پورمحمدى  دارد  ماه  يك 
كار مديريت اضطرارى دفاع شهرى – كه در سال 2002 تدوين شده 
است- پيشنهادها و خدمات وسيعى را در بخش دفاع غيرعامل، براى 
ارزيابى و كنترل مديريت بحران و هدايت و كنترل منابع در دسترس 
به هنگام وقوع حادثه در سطح كشور ارائه كرده است (برنامه مديريت 
نائينى (1392)  حقيقت  و  فرامرزى  داخلى، 2002).  دفاع  اضطرارى 
در مقاله اى تحت عنوان "مكان يابى پناهگاه هاى عمومى با رويكرد 
رسيدند  نتيجه  اين  به  تهران"  شهر   12 منطقه  در  غيرعامل  پدافند 
كه سه شاخص نزديكى به كاربرى هاى واجد نقش پشتيبان، استقرار 
در فاصله اى مناسب از عملكردهاى مورد هدف دشمن و نزديكى به 
مراكز جاذب جمعيت، بيشترين ضريب اهميت را در فرآيند گزينش 
محدوده هاى استقرار پناهگاه هاى عمومى به خود اختصاص مى دهند. 
از نمونه هاى مورد استفاده مسجد با رويكرد پدافند غيرعامل، مى توان 
به مسجد جامع خرمشهر در جنگ تحميلى اشاره كرد. اين مسجد 
از روز اول هجوم، پايگاه و پناهگاه رزمندگان و مردم شهر شد. اين 
مسجد در دفاع از شهر در برابر هجوم دشمن نيز، نقش اصلى را ايفا 
مى كرد. با اشاره فرمانده سپاه خرمشهر، برادران سپاهى و بسيجى در 
اين گونه  و  كردند  مردم  تسليح  و  سازماندهى  به  اقدام  مسجد،  اين 
روزهاى  در  جنگ زده  روستائيان  شد.  پايه گذارى  مقاومت  گروه هاى 
بودند.  تجميع كرده  مسجد  خرمشهر آمده و در اين  اولية جنگ به 
پناهى  هركس  كه  بود  ميعادگاهى  و  پناهگاه  مسجد،  اين  بنابراين 
مى جست يا مى خواست از اوضاع اطالع يابد يا خود را آمادة مقابله 

با دشمن نمايد (نخعى، 1395: 85).

روش
در اين پژوهش جهت ارزيابى شاخص هاى طراحى معمارى مساجد به 
عنوان پناهگاه چندمنظوره در شرايط بحران، ابتدا با استفاده از منابع 
سپس  شد.  شناسايى  پناهگاهى  طراحى  شاخص هاى  كتابخانه اى 
جهت ارزيابى اين شاخص ها، عالوه بر تحقيقات ميدانى، نظرسنجى 
مقايسه  زوجى،  صورت  به  معيارهاى  و  گرفت  صورت  خبرگان  از 
منظور  به   .(2 جدول  (طبق  شدند  اولويت بندى  و   (1 جدول  (طبق 
4.  New Zealand
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شاخص هاى  به  وزن دهى  جهت  خبرگان، پرسشنامه اى  از  نظرسنجى 
بدست آمده در طراحى معمارى مساجد در اختيار 33 نفر كارشناس 
قرار  غيرعامل  پدافند  و  معمارى  عمران،  زمينه هاى  به  آشنا  خبره 
از  استفاده  با  پرسشنامه ها  از  آمده  بدست  نتايج  سپس  گرفت. 
به  حاصل  نتايج  آخر،  در  گرديد.  تحليل  و  تجزيه   SPSS نرم افزار 
عنوان  به  مساجد  معمارى  طراحى  در  مالحظاتى  و  الزامات  صورت 

پناهگاه چندمنظوره در شرايط بحران، آورده شده است. 

يافته ها
كاهش  ميزان  در  بسزايى  تأثير  پناهگاه ها  طراحى  شاخص هاى 
آسيب پذيرى جوامع دارد. در اين خصوص توجه به شاخص هاى ذيل 
ضرورى مى باشد. اين شاخص ها از تجميع مطالعات كتب مدون در 
خصوص طراحى فضاها و نيز امكانات ضرورى و موردنياز پناهگاه ها 
اساتيد  توسط  تائيد  از  پس  و  گرديده  استخراج  اضطرار،  شرايط  در 

مجرب اين حوزه و به شرح ذيل انتخاب گرديده اند: 
1) فرم  

2) سازماندهى فضايى
3) دسترسى ها

4) مالحظات شرايط ضرورى
5) طراحى انعطاف پذير
6) ارتباط با سطح زمين

7) ارتباط فضاهاى داخلى 
8) سطح زيربنا

9) طراحى ارگونومى
مهم ترين  ضرورى،  شرايط  مالحظات  حاصله،  نتايج  براساس 
عامل  كم اهميت ترين  مسجد،  داخلى  فضاهاى  بين  ارتباط  و  عامل 

تشخيص داده شده است. 

جدول 1. ماتريس مقايسه زوجى نهايى شاخص هاى طراحى معمارى مساجد به عنوان پناهگاهى چندمنظوره

شاخص 9شاخص 8شاخص 7شاخص 6شاخص 5شاخص 4شاخص 3شاخص 2شاخص 1

0/9630/9810/7930/9340/8641/1090/9080/888-شاخص 1

1/0180/8220/9700/8971/1510/9420/921--شاخص 2

0/8080/9520/8811/1300/9250/904---شاخص 3

1/1781/0901/3991/1451/120----شاخص 4

0/9251/1880/9720/951-----شاخص 5

1/2841/0501/027------شاخص 6

0/8190/800-------شاخص 7

0/978--------شاخص 8

---------شاخص 9

جدول 2. وزن و تأثيرگذارى هريك از شاخص هاى طراحى معمارى 
مساجد به عنوان پناهگاهى چندمنظوره

شاخص هاى طراحى معمارى مساجد به 
عنوان پناهگاهى چندمنظوره

ميزان وزن و تأثيرگذارى هر شاخص 
به درصد

فرم  10,337

سازماندهى فضايى 10,720

دسترسى ها 10,528

مالحظات شرايط ضرورى 13,036

طراحى انعطاف پذير 11,064

ارتباط با سطح زمين 11,964

ارتباط فضاهاى داخلى 9,3224

سطح زيربنا 11,390

طراحى ارگونومى 11,639

1- فرم
و  ارزيابى  مورد  محور  پنج  از  پناهگاه  عنوان  به  مسجد  پالن  و  فرم 
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نظرسنجى قرار گرفت كه عبارتند از :
1) دايره اى، 2) مستطيلى، 3) شش ضلعى، 4) مربعى، 5) مثلثى.
نتايج حاصل از نظرسنجى مشخص نمود كه مورد اول و سوم 
داراى اهميت بيشترى نسبت به بقيه گزينه ها و موارد دوم و پنجم 

داراى اهميت بسيار كمترى مى باشند (طبق جدول 3).
2- سازماندهى فضايى

قرار  بررسى  مورد  محور  پنج  از  نيز  فضاها  سازماندهى  مؤلفه هاى 
گرفت كه عبارتند از : 

1) شعاعى، 2) مركزى، 3) خطى، 4) شبكه اى، 5) مدوالر.
در صورتى كه از سازماندهى شعاعى نوع چرخ و فلكى استفاده 
يك  در  يال  دو  حتى المقدور  كه  است  مهم  نكته  اين  مى گردد، 
برخورد  معرض  در  يال  دو  خطى،  بمباران  اثر  در  تا  نباشند  راستا 
مستقيم بمب قرار نگيرند. در مورد امدادرسانى مى توان گفت اين 
مركزى  سازماندهى  مشكل  و  داشته  مناسبى  دسترسى  سازماندهى، 
را در دسترسى به مركز ندارد. نكته قابل توجه در اين سازماندهى 

آن است كه محل اتصال يال ها به مركز مى بايست حتمًا توسط درز 
انقطاع جدا شود تا تخريب يك يال به ساير مجموعه آسيب نرساند.
است  ممكن  مركزى  سازماندهى  يك  در  حركت  مسيرهاى 
شعاعى، حلقوى يا مارپيچ باشد. به هر حال تقريبًا در تمام موارد، 
سازماندهى هاى  شد.  خواهد  ختم  مركزى  فضاى  به  حركت  مسير 
برخوردار  هندسى  نظم  و  متراكم  نسبتًا  شكل  از  كه  مركزى اى 

مى باشند، مى توانند به منظورهاى زير به كار روند: 
الف) نقاط يا مكان هايى را در فضا به وجود آورند. 

ب) پايانه اى را براى تركيبات محورى تشكيل دهند.
ج) به شكل يك شى در داخل محدوده يا حجم تعريف شده اى 

از فضا عمل نمايند (چينگ١، 1396، ص 241). 
نتايج نظرسنجى نشان داد كه دو مورد اول و دوم، بسيار مهم تر 
كمترى  اهميت  درجه  از  طراحى  جهت  سوم  مورد  و  موارد  باقى  از 

نسبت به باقى موارد برخوردار است (طبق جدول 3).

1.  Ching

جدول 3. نتايج حاصل از تحليل فرم و تحليل سازماندهى فضايى مساجد به عنوان پناهگاه

حداقل وزن نظرات انواعشاخص
خبرگان

حداكثر وزن نظرات 
خبرگان

متوسط وزن نظرات 
انحراف معيارخبرگان

فرم

196/62/644دايره اى
193/91/998مستطيلى
196/42/162شش ضلعى
375/51/277مربعى
194/63/085مثلثى

سازماندهى فضايى

196/8422/035شعاعى
196/6321/216مركزى
193/4441/756خطى
375/1581/922شبكه اى
195/9482/437مدوالر

3- دسترسى
به  مساجد  خروجى  و  ورودى  طراحى  در  توجه  مورد  مؤلفه هاى  انواع 

عنوان پناهگاه را مى توان به شكل زير بيان نمود: 
(اسكندرى،  (آفا)  اختفا  فريب،  استتار،  ضوابط  رعايت   (1
1390: 43)، 2) طراحى به صورت رمپ، 3) طراحى به صورت پله 

با شيب كم، 4) وجود يك ورودى بزرگ و عريض، 5) وجود دو 
ورودى با عرض متوسط، 6) ورودى از داخل مسجد، 7) ورودى از 
خارج مسجد و فضاى باز، 8) خروجى ها در پالن، قرينه ى ورودى ها 
طراحى شود، 9) محل خروجى اضطرارى در زير ساختمان مسجد 
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 (11 باشد،  باز  فضاى  در  اضطرارى  خروجى  محل   (10 باشد، 
با  خروجى   (12 باشد،  ورودى  مساحت  نصف  خروجى  مساحت 

عالئم جهت دار شبرنگى مشخص شود.
 ،(15  :1391) ساختمان  ملى  مقررات   21 مبحث  با  مطابق 
فضاى ورودى و خروجى ساختمان بايد با ايجاد سقف و يا هرگونه 
شود.  ايمن سازى  و  محفوظ  آوار،  ريزش  برابر  در  مقاوم  حايل 
دارد.  را  مشخصه  اين  پيش آمده  فرم  فقط  شده،  اشاره  فرم هاى  بين 
همچنين اين فرم مى تواند به عنوان عامل فدا شونده در مقابل انفجار 

نيز عمل نمايد. خروجى ساختمان بايد با يك سقف محكم در برابر 
ريزش آوار ايمن شود. ورودى هاى عقب نشسته نيز، حفاظ به وجود 
مى دهند  جاى  بنا،  قلمرو  در  را  خارج  بخشى از فضاى  و  مى آورند 

(كاشى، 1388). 
درجه  از  دوازده  و  ده  شش،  موارد  آمده  به دست  ارقام  به  توجه  با 
پنج  و  يك  موارد  آن  از  پس  و  بوده  برخوردار  زيادى  بسيار  اهميت 
قرار مى گيرند. موارد چهار، نه و يازده نيز از كم اهميت ترين مؤلفه ها در 
شاخص ورودى و خروجى پناهگاه دسته بندى مى گردند (طبق جدول4). 

جدول 4. نتايج حاصل از تحليل دسترسى در مساجد به عنوان پناهگاه

حداقل وزن انواعشاخص
نظرات خبرگان

حداكثر وزن 
نظرات خبرگان

متوسط وزن 
انحراف معيارنظرات خبرگان

دسترسى

196/63/152رعايت ضوابط آفا
395/91/889طراحى به صورت رمپ

175/11/997طراحى به صورت پله با شيب كم
173/521/982وجود يك ورودى بزرگ و عريض
396/11/651وجود دو ورودى با عرض متوسط

197/12/198ورودى از داخل مسجد
395/51/701ورودى از خارج مسجد و فضاى باز
375/61/313خروجى ها در پالن، قرينه ى ورودى ها

173/21/936خروجى اضطرارى در زير ساختمان مسجد
597/71/342خروجى اضطرارى در فضاى باز

172/791/751مساحت خروجى نصف مساحت ورودى
397/31/625خروجى با عالئم جهت دار شبرنگى

4- مالحظات شرايط ضرورى
و  ارزيابى  مورد  محور  هشت  در  اضطرار  شرايط  در  الزم  احتياجات 

نظرسنجى قرار گرفت كه عبارتند از: 
سرويس   (4 اجبارى،  عالئم   (3 غذايى،  مواد   (2 آب،   (1
بهداشتى تر، 5) سرويس بهداشتى خشك، 6) تهويه هوا، 7) نور، 

8) تجهيزات امدادى.
دوم،  اول،  مورد  كه  نمود  مشخص  نظرسنجى  از  حاصل  نتايج 
ششم و هشتم داراى اهميت بيشترى نسبت به بقيه گزينه ها و موارد 
سوم و هفتم داراى اهميت بسيار كمترى مى باشند (طبق جدول5) .

5- طراحى انعطاف پذير
آن بخش از مساجد كه به عنوان پناهگاه استفاده مى شود، مى تواند 
گيرد.  قرار  استفاده  مورد  كاربرى ها،  ساير  براى  عادى  زمان  در 
چندمنظوره  طراحى  جهت  ثانويه  عملكرد  در  توجه  مورد  مؤلفه هاى 

مساجد پناهگاهى را مى توان به شكل زير بيان نمود: 
پاركينگ   (3 ورزشى،  فضاى   (2 مذهبى،  آثار  فروشگاه   (1
 (6 آموزشى،  فضاى   (5 درمانى،  كلينيك   (4 شهر،  براى  عمومى 

برگزارى مناسك مذهبى مانند تعزيه.
نتايج حاصل از نظرسنجى مشخص نمود كه مورد اول و سوم 
داراى اهميت بيشترى نسبت به بقيه گزينه ها و موارد ديگر داراى 
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اهميت يكسانى مى باشند (طبق جدول6).
6- ارتباط با سطح زمين

در اين خصوص چهار شاخص به شرح ذيل مورد بررسى قرار گرفت: 
1) در زير طبقه همكف مسجد و مركز پالن باشد، 2) قسمتى از 
پالن در زير طبقه همكف و قسمتى در زير مشاعات فضاى باز باشد، 
3) كل پالن در زير فضاى باز و حد فاصل بين مسجد و ساختمان 

مجاور قرار گيرد، 4) براى هر شبستان به صورت جدا در زيرزمين 
در نظر گرفته شود.

در اين بخش، توجه اكثر پاسخ دهندگان به اين موضوع جلب 
يكسرى  توسط  تنها  و  باشد  پالن  مركز  در  پناهگاه  كه  گرديده 
اتصال  مسجد،  مختلف  بخش هاى  با  زيرزمينى  ارتباطى  راهروهاى 

برقرار شود (طبق جدول 6). 

جدول 5. نتايج حاصل از تحليل مالحظات شرايط ضرورى در مساجد به عنوان پناهگاه

حداقل وزن انواعشاخص
نظرات خبرگان

حداكثر وزن 
نظرات خبرگان

متوسط وزن 
انحراف معيارنظرات خبرگان

مالحظات 
شرايط 
ضرورى

798,30,979آب
397,21,436مواد غذايى
395,91,651عالئم اجبارى

396,41,729سرويس بهداشتى تر
396,21,765سرويس بهداشتى خشك

597,91,518تهويه هوا
395,41,667نور

397,21,704تجهيزات امدادى
جدول 6. نتايج حاصل از تحليل موقعيت پناهگاه نسبت به سطح زمين و تحليل سطح زيربنا در مساجد به عنوان پناهگاه

حداقل وزن انواعشاخص
نظرات خبرگان

حداكثر وزن 
نظرات خبرگان

متوسط وزن 
انحراف معيارنظرات خبرگان

طراحى 
انعطاف پذير

1962,595فروشگاه آثار مذهبى
395,81,765فضاى ورزشى

196,22,375پاركينگ عمومى شهر
395,52,039كلينيك درمانى
195,61,847فضاى آموزشى

395,61,602برگزارى مناسك مذهبى مانند تعزيه

ارتباط با سطح 
زمين

395,91,997در زير طبقه همكف مسجد و مركز پالن
قسمتى از پالن در زير طبقه همكف و قسمتى در زير 

396,41,465مشاعات فضاى باز

كل پالن در زير فضاى باز و حد فاصل بين مسجد و 
196,52,585ساختمان مجاور

396,21,642براى هر شبستان به صورت جدا در زيرزمين

سطح زيربناى 
مسجد

798,40,94تعداد افراد
1751,717سطح كل زيربناى مسجد

195,41,789تعداد فضاها
1952,595تعداد طبقات
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7- سطح زيربناى مسجد
عوامل تأثيرگذار در تعيين سطح زيربناى مسجد به عنوان پناهگاه را 

مى توان در چهار محور مورد بررسى قرار داد كه عبارتند از: 
1) تعداد افراد، 2) سطح كل زيربناى مسجد، 3) تعداد فضاها، 

4) تعداد طبقات. 
تعداد  كه  است  آن  نشان دهنده  پاسخ ها  تحليل،  نتايج  براساس 
افراد جهت تعيين سطح زيربناى پناهگاه مسجد از مقبوليت بيشترى 

نسبت به ساير گزينه ها، برخوردار بوده است (طبق جدول 6).
8- ارتباط فضاهاى داخلى 

به  كه  است  گرفته  قرار  بررسى  مورد  مؤلفه  پانزده  خصوص  اين  در 
شرح ذيل مى باشد: 

1) سرويس بهداشتى و تهويه، 2) سرويس بهداشتى و شبستان، 

بهداشتى و  بهداشتى و فضاى تأسيساتى، 4) سرويس  3) سرويس 
تجهيزات امدادى، 5) سرويس بهداشتى و انبار غذايى، 6) تهويه و 
شبستان، 7) تهويه و فضاى تأسيساتى، 8) تهويه و لوازم و تجهيزات 
امدادى، 9) تهويه و انبار غذايى، 10) شبستان و فضاى تأسيساتى، 
11) شبستان و تجهيزات امدادى، 12) شبستان و انبار غذايى، 13) 
فضاى تأسيساتى و تجهيزات امدادى، 14) فضاى تأسيساتى و انبار 

غذايى، 15) تجهيزات امدادى و انبار غذايى.
پناهگاه،  عنوان  به  مساجد  در  استفاده  مورد  فضاهاى  به  توجه 
اهميت و ميزان ارتباط آن ها با يكديگر، ميزان ايفاى وظايف اين 
فضاها و نمودار ارتباطى بين فضاها جهت افزايش كاربرى مجموعه 
(چه در زمان عادى و چه در زمان بحران) نقش مؤثرى در اين مقوله 

ايفا مى كند (طبق جدول 7). 

جدول 7. نتايج حاصل از تحليل ارتباط فضاهاى داخلى در مساجد به عنوان پناهگاه

حداقل وزن انواعشاخص
نظرات خبرگان

حداكثر وزن 
نظرات خبرگان

متوسط وزن 
انحراف معيارنظرات خبرگان

ارتباط فضاهاى 
داخلى

196,2632,232سرويس بهداشتى و تهويه
195,7362,329سرويس بهداشتى و شبستان

173,6322,113سرويس بهداشتى و فضاى تأسيساتى
193,6672,169سرويس بهداشتى و تجهيزات امدادى

192,2112,898سرويس بهداشتى و انبار غذايى
597,3161,796تهويه و شبستان

195,5261,982تهويه و فضاى تأسيساتى
194,3682,586تهويه و لوازم و تجهيزات امدادى

395,6321,891تهويه و انبار غذايى
174,3682,113شبستان و فضاى تأسيساتى
396,6841,796شبستان و تجهيزات امدادى

196,0531,928شبستان و انبار غذايى
173,5262,092فضاى تأسيساتى و تجهيزات امدادى

1732,108فضاى تأسيساتى و انبار غذايى
194,0522,248تجهيزات امدادى و انبار غذايى

9- طراحى ارگونومى پناهگاه مسجد
عواملى چون پرخاشگرى، استرس، كاهش قدرت فكرى و... از اولين 
تغييرات  كه  است  بودن  محبوس  و  محصوريت  احساس  عاليم 
عوامل  بر  و  داشت  خواهد  پى  در  را  بدن  بيوشيمى  و  فيزيولوژيكى 
بنيادين روانى فضا، تأثير مى گذارد. افراد در شرايط بحرانى به اليه هاى 

اوليه خود نزديك شده و سطوح طبيعى انسان با فضا همچون حريم 
تغيير  مالكيت  حس  و  المسه  حرارتى،  شنوايى،  و  ديدارى  فضاى 
مى كند (خندان، 2010). مؤلفه هاى مؤثر در طراحى ارگونومى پناهگاه 
مسجد را مى توان از شش محور مورد بررسى قرار داد كه عبارتند از: 
 (3 طبيعى،  نورهاى  از  استفاده   (2 پناهگاه،  داخلى  مبلمان   (1
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تصويرگرى   (5 نورپردازى،  سامانه   (4 داخلى،  محيط  روى ديوارها و سقف، 6) سامانه تنظيم دما و رطوبت (طبق جدول 8).رنگ آميزى 
جدول 8. نتايج حاصل از تحليل ارگونومى در مساجد به عنوان پناهگاه

حداقل وزن انواعشاخص
نظرات خبرگان

حداكثر وزن 
نظرات خبرگان

متوسط وزن 
انحراف معيارنظرات خبرگان

طراحى ارگونومى 
پناهگاه مسجد

396,41,847مبلمان داخلى پناهگاه
195,82,285استفاده از نورهاى طبيعى
395,92,102رنگ آميزى محيط داخلى

396,51,821سامانه نورپردازى
194,62,303تصويرگرى روى ديوارها و سقف
397,31,750سامانه تنظيم دما و رطوبت

اگر زيرشاخه هاى داراى امتياز بيشتر در هر شاخص مد نظر قرار 
گيرد، مى توان معيارهاى مؤثر در طراحى مساجد به عنوان پناهگاه 

چندمنظوره با رويكرد پدافند غيرعامل را به شرح زير برشمرد:
از  تلفيقى  يا  مربعى  دايره اى،  صورت  به  است  بهتر  مسجد  فرم    -

اين دو باشد.
شعاعى،  صورت  به  است  بهتر  مسجد  اجزاى  فضايى  سازماندهى   -

مركزى يا تلفيقى از اين دو باشد. 
- بهتر است ورودى از داخل مسجد و محل خروجى اضطرارى در 

فضاى باز باشد و با عالئم جهت دار شبرنگ مشخص گردد.
- احتياجات الزم در شرايط اضطرار، آب، مواد غذايى، تهويه هوا و 
تجهيزات امدادى مى باشد كه دسترسى به اين موارد در طراحى 

مسجد بايد مورد توجه قرار گيرد. 
عنوان  به  مسجد  بناى  كنار  در  انعطاف پذير  فضايى  است  بهتر   -
فروشگاه آثار مذهبى و يا پاركينگ عمومى شهر، تعبيه شود تا 

در زمان بحران به عملكرد بهتر مسجد كمك كند.
يكسرى  توسط  تنها  و  باشد  پالن  مركز  در  پناهگاه  است  بهتر   -
مسجد،  مختلف  بخش هاى  با  زيرزمينى  ارتباطى  راهروهاى 

اتصال برقرار گردد.
- بهتر است تعداد افراد، جهت تعيين سطح زيربناى پناهگاه مسجد 

مورد توجه قرار گيرد. 
پناهگاه،  عنوان  به  مساجد  در  استفاده  مورد  فضاهاى  به  توجه   -
اهميت و ميزان ارتباط آن ها با يكديگر، ميزان ايفاى وظايف 
اين فضاها و نمودار ارتباطى بين فضاها جهت افزايش كاربرى 
مجموعه (چه در زمان عادى و چه در زمان بحران) نقش مؤثرى 

در اين مقوله ايفا مى كند.
احساس  و  استرس  كاهش  موجب  طبيعى،  نور  از  استفاده   -
محصوريت مى شود كه بهتر است در طراحى مسجد مورد توجه 

قرار گيرد. 
الزم  اسالمى،  جامعة  ساختمان  مهم ترين  عنوان  به  مسجد  بناى 
ملى  مقررات  و  ضوابط  رعايت  با  شده  ذكر  موارد  بر  عالوه  است 
ساختمان به طريقى طراحى و اجرا شود كه عالوه بر مقاومت كافى 
عنوان  به  ويژه  مواقع  در  بتواند  خطرات،  برابر  در  ايستادگى  براى 
مورد استفاده قرار بگيرد. در اين خصوص،  پايگاه مديريت بحران 
مركز رسيدگى به امور مساجد الزامات طراحى مساجد براى بحران 

را به شرح زير ارائه داده است:
- استفاده از مصالح استاندارد توسط مجريان صاحب صالحيت؛
- امكان دسترسى خودروهاى امدادى از معبر اصلى به مسجد؛

- بررسى كيفيت ابنية مجاور زمين مسجد از نظر خطرات احتمالى 
و ارائه گزارش آن قبل از شروع طراحى؛

تأمين خروجى هاى اضطرارى و سطوح باز اطراف و صحن مسجد 
جهت امكان تخليه سريع جمعيت در مواقع بحران؛

- اجتناب از احداث موتورخانه در زيرزمين و در غير اين صورت، 
(شوراى  مناسب  تهوية  و  ايمنى  موارد  كلية  گرفتن  نظر  در 
امور  به  رسيدگى  مركز  مهندسى  و  فنى  مديريت  معمارى- 

مساجد، 1395: 43).

نتيجه گيرى
امروزه  كه  است  مهمى  مسائل  از  بحران  وقوع  از  پيش  برنامه ريزى 
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پيش روى مديران شهرى به ويژه در حوزه مديريت بحران قرار دارد. 
با توجه به اينكه ايران از كشورهاى بالخيز دنيا به شمار مى رود، الزم 
حوادث  با  مواجهه  در  بااليى  توانايى  و  قدرت  شهرى  مديريت  است 
ناگوار داشته باشد. پايگاه هاى چندمنظوره ى مديريت بحران به عنوان 
مكان هايى مناسب در مواقع بحرانى كه تمام شرايط و وضعيت هاى 
كم  براى  مناسب  راهكارهاى  از  يكى  است،  خورده  به هم  طبيعى 
كردن ميزان آسيب ها و خسارات است. در واقع ايجاد اين پايگاه ها، 
افزايش ارتقاى سطح ايمنى جامعه را كه يكى از معيارهاى توسعه 
كردن  مهيا  سبب  همچنين  و  دارد  همراه  به  مى باشد  اجتماعى  رفاه 
بستر عملياتى و تاكتيكى مناسب براى تحقق اقدامات پيشگيرى، 
آمادگى و مقابله در بحران هاى مختلف دارد و سبب كاهش تلفات 

انسانى و كنترل بحران پس از حادثه مى شود. 
اصلى ترين  عنوان  به  مساجد  حياتى  بسيار  نقش  به  توجه  با 
پايگاه عبادى، تربيتى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى در يك حكومت 
اسالمى، اهميت باالى مطالعات طراحى مساجد با رعايت مالحظات 
دفاعى در مقابل تهديدات و حمالت دشمن با عنايت به عدم توجه 
كشور  توسعه  پنجم  پنج ساله  برنامه   5 ماده  در  بحث  اين  به  جدى 
و مصوبات شوراى عالى شهرسازى و معمارى ايران در ضوابط و 
مقررات مكان يابى و طراحى مساجد در طرح هاى توسعه شهرى و 
روستايى، كامًال ملموس است. بنابراين با عنايت به اينكه مساجد، 
اماكنى غير نظامى بوده و در حلقه استراتژى واردن نيز قرار ندارند، 
مالحظات  رعايت  با  دشمن  حمالت  و  بحران  زمان  در  مى توانند 
دفاعى طراحى به عنوان مكانى امن و حتى مركز كنترل و فرماندهى، 

مورد استفاده قرار گيرند.
و  محوريت  كه  پذيرد  صورت  نحوى  به  بايد  مساجد  طراحى 
مركزيت مساجد از نظر كالبدى و ساختارى و نيز از لحاظ مذهبى 
و معنوى، رعايت گردد. رعايت همزمان الزامات معمارى اسالمى- 
ايرانى در كنار مالحظات دفاعى به نحوى كه رعايت برخى از اصول 
اساسى پدافند غيرعامل (استتار و اختفا) بايد با ظرافت معمارانه اى 
به كار برده شود كه به الزامات شهرسازى و معمارى اسالمى- ايرانى 
لطمه اى وارد نيايد. با عنايت به اينكه كليه ى دستگاه هاى اجرايى، 
ورزشى (اعم  مجموعه هاى  درمانى،  مراكز  و  بيمارستان ها  مدارس، 
از دولتى و غير دولتى)، موظفند نسبت به اختصاص فضاى كافى و 

مناسب براى مسجد يا نمازخانه براساس دستورالعمل ابالغى شوراى 
عالى معمارى و شهرسازى اقدام نمايند، حتى المقدور احداث بنايى 
مستقل با رعايت مالحظات دفاعى به عنوان مكانى امن براى مسجد 

آن مجموعه در نظر گرفته شود. 
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