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The Study of the Effect of Sensory Perception Components 
Influenced by Divine Verses on Increasing the Satisfaction of 
Neighborhood Mosques (Case study: Comparison of Javad Al-
Aemah and Haft-Darb Mosques of Qazvin)

[1] Mosque architecture guide [2] SAHIFEH NOOR [3] Proposed model of the neighborhood, 
with the center of the mosque and the public spaces needed in the Iranian-Islamic city [4] 
Assessment of the location of the mosque in order to strengthen the identity of the
neighborhoods as a place of residence- case study: Mashhad [5] The study of the role of
mosques in the development of a neighborhood in Mashhad [6] Design of mosque
architecture extracted from the Holy Quran in creation of Iranian Islamic model of progress 
for mosque architecture [7] TAFSIRE NOOR [8] WASA� ’IL AL-SHI’A [9] MAN LA YAHDURUHU 
AL-FAQIH [10] Mosque and modern world, architecture, private founders, government
sponsors [11] Design framework for urban mosque in the city of Kuala Lumpur: A qualitative 
approach [12] The effect of sensescape criteria in quality of equipped community spine
(Case study: Isfahan, Aligholiagha spine) [13] The art of city making [14] The architecture
of nothingness: An explanation of the objective basis of beauty in architecture and the arts
[15] Value of urban design [16] Psychology of feeling and perception [17] Environmental 
psychology and its application [18] Designing with society: A capabilities approach to
design, systems thinking and social innovation [19] Urban social geography: An introduction 
[20] Place attachment [21] Sense of place and its constituent factors [22] Creating sensory
spaces: The architecture of the invisible [23] Adaptive sensory environments [24] Residents’
satisfaction in HUD-assisted housing: Design and management factors

At the present time, the principles and patterns of mosque shaping and its symbolic look 
have been forgotten, especially at the level of neighborhood mosques. Since the restoration of 
Iranian-Islamic architecture and urban identity is one of the tasks of contemporary architects 
and urban planners, therefore, the purpose of the present study was identifying features, 
principles and values existing and influenced by Islamic verses and hadiths in mosques 
architecture and urban planning, as well as adapting them to the needs of the contemporary 
period and modeling the values of beyond place and time mosques. In the present study, a 
survey method had been designed to investigate the effect of sensory perception models on 
satisfaction and desirability increase in neighborhood mosques of Qazvin City. After explaining 
the models and components of sensory perception, the criteria for effective assessment of 
satisfaction increase in mosques were extracted and the questionnaire was adjusted according 
to the Likert spectrum, and structural equation modeling (SEM) method analyzed the 
relationships between variables and their impact. The findings of the study show that there 
is a significant relationship between the components of sensory perception and satisfaction in 
neighborhood mosques, in which the impact of cultural indicators and social system existing in 
the neighborhood was more than other indicators. As a result, observing the sensory patterns 
in the design of the mosque’s constituent elements increases the spatial utility, which creates 
and reinforces adaptive sensory architecture patterns in religious space and increases the 
motivation of worshipers to continue attending neighborhood mosques.
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  چکيده
دهنده مساجد و نگاه نمادگونه به آن در عصر حاضر اصول و الگوهای شکل
ای به دست فراموشی سپرده شده است. با مخصوصًا در سطح مسجدهای محله

 ایفوظ از جمله اسالمی -توجه به اینکه بازیابی هویت معماری و شهرسازی ایرانی
 های موجودها، اصول و ارزششناسایی ویژگی ،معماران و شهرسازان معاصر بوده

در معماری و شهرسازی مساجد و همچنین اسالمی  و متاثر از آیات و احادیث
های فرامکانی و تطبیق متناسب آنها با نیازهای دوره معاصر و الگوسازی ارزش

ضر به روش پیمایشی حا پژوهش. در بودفرازمانی مساجد هدف پژوهش حاضر 
 مندی و مطلوبیتهای ادراک حسی موثر بر افزایش رضایتبه بررسی تاثیر مدل
های ها و مولفهپس از تبیین مدل .ای شهر قزوین پرداخته شددر مساجد محله

مندی به مساجد استخراج ادراک حسی، معیارهای ارزیابی موثر بر افزایش رضایت
یابی معادالت رت تنظیم و با روش مدلنامه طبق طیف لیکو پرسش ندشد

ای هیافته تحلیل شد.روابط بین متغیرها و میزان تاثیر آنها  (SEM) ساختاری
مندی در های ادراک حسی و رضایتدار بین مولفهیوجود رابطه معن پژوهش

های فرهنگی که در آن میزان تاثیرگذاری شاخصه دادندای را نشان مساجد محله
 رعایتدرنتیجه . بودها بیشتر اجتماعی موجود در محله از دیگر شاخصهو نظام 
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مقدمه
این مساله بین تمامی ادیان حایز اهمیت است که مومنان هر دین 
ملزم به استفاده از فضاهای خاص عبادی هستند. معماری مساجد 

ترین نمود عنوان فضاهای عبادتگاهی مخصوص دین اسالم مهمبه
 هایشود که در پهنه گسترده سرزمینمعماری اسالمی محسوب می

ارکرد ترین کبرخوردار است. اصلی اسالمی از تنوع و گوناگونی خاصی

 هایمسجد عبادت است، ولی به حکم ضرورت، مسجد ایفاگر نقش
گوناگونی در مقاطع مختلف زمانی بوده است. در طول زمان مسجد 

عنوان جایگاه اصلی اجتماع مومنان برای برگزاری مراسم تنها بهنه
ز ی، مرکشد، بلکه کانون معارف و احکام اسالمعبادی استفاده می

جهاد تبلیغاتی و ارشادی، قرارگاه سیاسی و اداره دولت نیز به شمار 
رفت. به این ترتیب در آن زمان مسجد از نظر عملکرد یک نهاد با می

جز برگزاری که در صدر اسالم نیز بهطوری . به[1]چندین نقش بود
های گوناگون فرهنگی و اجتماعی نماز و انجام عبادات، فعالیت

شده است. پس از آن به مرور و در شهر در این مکان انجام میمردم 
طول زمان، بعضی عملکردها از مسجد جدا شده و در مکانی 
مخصوص به خود مانند مدارس انجام شدند، اما در هیچ دوره تاریخی 
مسجد فقط یک عبادتگاه نبوده است. براساس دیدگاه امام 

صرفًا محل عبادت، بلکه باید نیز مساجد نباید  الشریف) سره (قدسخمینی
های سیاسی و تبلیغاتی باشند و تا حد امکان محلی برای فعالیت

. مسجد [2]عملکردهایی برای جذب جوانان به مساجد داشته باشند
ترین موضوع معماری است ترین و محتواگرایانهترین، آرمانیخالص

دهنده آن گیری عناصر اصلی تشکیلکه در بطن شکل
های معنایی مندرج در یدن به موضوع، مفاهیم و پایهبخشاصالت

شود. های اسالمی امری ضروری و اساسی تلقی میاصول و ایده
 صورتمتاسفانه غفلت از این ضروریات، امروزه در طراحی مساجد به

گرایی افراطی" گرایشی مزمن در آمده است که این به معنی "مصداق
بندی چند عنصر و کالبد است که توجه به مصداقی خاص و سرهم

  .[1]کندشده را بیان میشناخته
های مستقل و مدونی که در دوران معاصر عدم وجود سیاست

دربرگیرنده تمامی مسایل مربوط به طراحی و ساخت مساجد باشند، 
پردازان معماری اسالمی ایرانی معاصر باعث شده است که نظریه

کننده های مناسب هدایتدرباره مساجد به اتفاق نظر در مورد الگو
معماری و شهرسازی برای آینده و حتی جامعه جهانی معماری 
اسالمی که براساس هویت ایرانی اسالمی تدوین شده باشند، دست 

 ارههمو که اسالمی ایران دیگر که است شده سبب امر نیابند. این
 در ایرانی اسالمی فرهنگ الگوسازی و توسعه دارطالیه عنوانبه

 و الگوسازی در سزاییبه نقش نتواند بوده است، مطرح اسالم جهان
 داشته کشورها دیگر به معاصر مساجد طراحی زمینه در الگودهی،

  .باشد
توان اهمیت رسالت معماران معاصر شده میبا توجه به مراتب بیان

ایرانی را در این موضوع دانست که این تغییرات گوناگون در طراحی 
 کنند وشهرهای معاصر اسالمی ایرانی تحلیل مساجد را در بستر 

وسازهای وجودآمده در ساختنتایج آن را برای حل بحران به
های مقدسی چون مسجد در جامعه کنونی ایران به کار گیرند. مکان

از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر، واکاوی چگونگی تاثیر 
ساجد مندی کاربران در مهای ادراک حسی بر افزایش رضایتمدل
عنوان ای معاصر و همچنین تبیین و ترویج این الگوها بهمحله

الگوهای معماری اسالمی ایرانی متناسب با مقتضیات روز و تقویت 
دهنده فرهنگ توحیدی بود. همچنین دیگر مساله مورد و تعمیق
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ای هعنوان یکی از شاخصهبررسی در این پژوهش، شناخت مسجد به
ری در اکثر اماکن مذهبی بود که در عصر ظهور مفاهیم ناب در معما

حاضر ابعاد حسی آن در گذر زمان به ورطه فراموشی سپرده شده 
طور صرف به الگوهای طوری که محققین در گذشته بهاست. به

دهنده مساجد کالبدی، تزیینات و سیر تاریخی عناصر تشکیل
ه کاند و تاثیر ادراک حسی در افزایش حس تعلق به مکان پرداخته

مندی و همچنین القای حس درنتیجه منجر به افزایش رضایت
اند که به همین دلیل شود را در نظر نگرفتهحضور در مساجد می

زمینه تحقیقاتی از نظر ادراک فردی و تجربه چندحسی در چنین 
رسد. در این پژوهش به این مهم محیطی بسیار ضروری به نظر می
واسطه  های ادراک حسی، بهدلپرداخته شد. در این رابطه نقش م

 های رفتاری همچون مساجدرابطه افراد با محیط اطراف در قرارگاه
که با ایجاد معانی مختلف و با هویتی که در حس تعلق به مکان 
دارند و به شناسایی بهتر رفتار و ادراکات فردی و تاثیرات آن بر ایجاد 

آن کمک  گیری و تاثیرات متقابلحس تعلق به مکان و شکل
شود. در سیر به این هدف انجام مطالعات تر میکند، نمایانمی

میدانی و تحلیل شرایط محلی از نظر نیازهای فرهنگی، اجتماعی و 
های شهری بسیار حایز اهمیت است حتی اقتصادی موجود در محله

 ای بهیابی و طراحی مساجد محلهکه این مهم یکی از الزامات مکان
ترین شده، یکی از مهمنابراین نسبت به اهداف تعیینرود. بشمار می

گویی به آن است، دنبال پاسخسئواالتی که پژوهش حاضر به
ها های ادراک حسی بین ساکنین محلهچگونگی میزان تاثیر مولفه
های معاصر و مندی به مساجد محلهدر افزایش حس رضایت

مساجد  گونههای الگوساز اینهمچنین چگونگی ایجاد شاخصه
  است.

  پیشینه پژوهش
ر گیری عناصمبحث ارتباط فضایی و تاثیر ادراک حسی بر شکل

شناسی محیطی شده در حیطه روانمعماری با مقوله مباحث مطرح
و علوم رفتاری رابطه تنگاتنگی دارد. نیاز به این مباحث در زمینه 
فضاهای مذهبی همچون مساجد و مطالعه در مورد آنچه مردم و 

دارند، پس از شکست بعضی از  نمازگزاران در مساجد به آن نیاز
خوانی های اخیر از نظر همهای ساخت مساجد بناشده در دههپروژه

ایرانی و همچنین نیازهای خاص کاربران آنها  -با الگوهای اسالمی
شده در این زمینه بیانگر تاثیر های انجامشود. اکثر پژوهشآشکار می

ان عنواغلب بهمساجد در توسعه کالبدی و ساختاری محالت شهری، 
مرکز عمومی، فرهنگی و مذهبی به شکل یک مجتمع دارای کلیه 

ترین عامل شده است و در قالب اصلیامکانات فرهنگی طراحی
کند. البته تاریخچه بخش محالت شهری ایفای نقش میهویت

میالدی آغاز  ١٩٦٠های کیفی در معماری از دهه پرداختن به مولفه
ر درجه باالتر حس تعلق به مکان شده است که حس مکان و د

های سازنده کیفیت کالبدی بناها ظهور پیدا ترین مولفهعنوان مهمبه
کرد. در حال حاضر کتب و مقاالت متعددی در مورد حس تعلق به 

مندی از مکان ارایه شده که در پژوهش حاضر تالش مکان و رضایت
 با موضوع ای از مفاهیم و کاربردهای متناسبشده است که خالصه

  .مورد بررسی مورد استفاده قرار گیرد
در پژوهشی با عنوان الگوی  [3]علی پورجعفر و محمدرضا پورجعفر

پیشنهادی محله، با مرکزیت مسجد و فضاهای عمومی مورد نیاز در 
های مسکونی در شهرهای اسالمی به مبانی طراحی محله -شهر ایرانی
 اند و در آن نقشاکنون پرداختهطور کوتاه از صدر اسالم تاسالمی به

ای و همچنین عنوان یکی از عوامل مهم محلهو جایگاه مسجد به
کننده بسیاری از نیازهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برطرف
های مسکونی شهر بررسی شده است. در این پژوهش بررسی بخش
ها در شهرهای اسالمی گذشته نشان داد که مسجد نقش محله

ر ابعاد کیفی طراحی شهرها و بازتاب اجتماعی مسایل پراهمیتی د
نسبت به مبانی طراحی واحدهای همسایگی در غرب که تنها به 

  .مسایل فیزیکی و کمی پرداخته است، دارد
گزینی مسجد در پژوهشی با عنوان ارزیابی مکان [4]خدائی و خزاعی

 یعنوان مکانای در راستای تقویت ساختار هویتی محالت بهمحله
ای براساس گزینی مساجد محلهبرای سکونت به ارزیابی مکان

یابی های مطلوبیت، سازگاری و آسایش و میزان دستشاخص
اند. عنوان مکانی برای سکونت پرداختهمحالت به ساختار هویتی به

این پژوهش به این منظور ابتدا به ارایه مدلی مفهومی از مقایسه 
بخشی به معیارهای هویت گزینی وهای مکانتطبیقی شاخص

ی شهر مذهبگانه کالنمحالت پرداخته و سپس از میان مناطق سیزده
مشهد، منطقه مطلوب و مساجد مورد نظر براساس نوع بافت و میزان 
برخورداری مذهبی را انتخاب کرده است. نتایج پژوهش میزان 

بخشی به محالت نظیر آرامش، امنیت و اثربخشی معیارهای هویت
طور کلی ها نشان داد که بهگزینی مساجد محلهش را در مکانآسای

بخشی به محالت، معیارهای آرامش و از بین پنج معیار هویت
  تری داشتند.سپس امنیت جایگاه مناسب

خود را تحت عنوان بررسی نقش پژوهش  [5]احمدیان و عرفانیان
ش ای در شهر مشهد ارایه کردند. این پژوهمساجد در توسعه محله

های چندگانه مسجد در سطح با بررسی متغیرهای مربوط به فعالیت
سازی اوقات محله در هشت محور کلی شامل نقش مسجد در غنی

های مالی، برگزاری مراسم فراغت، ایجاد فضای فرهنگی، ارایه کمک
فرهنگی، افزایش میزان مشارکت ساکنان محله،  -و جلسات مذهبی

سنجی مسایل، مشکالت و لویتای، اوهای مشاورهارایه کمک
نیازهای محله، ارتقای امنیت فردی و اجتماعی از طریق افزایش 
نظارت درونی و بیرونی و همچنین موارد دیگر مانند بررسی استقبال 

شده توسط ها و بسترهای فراهمها، برنامهمردم محله از فعالیت
یر گترین شبکه فراعنوان گستردهمسجد، به تحلیل نقش مسجد به

ای در مشهد مقدس آفرینی آن در توسعه محلهاجتماعی و نقش
پرداخته است. طبق نتایج، مساجد در محورهای مورد بررسی 

  .ای دارندهای موثری برای توسعه محلهبرنامه
شده در این پژوهش با رویکرد با توجه به اینکه به موضوع مطرح

های ادراک خصوص، یعنی بررسی چگونگی تاثیر مدلمورد نظر به
ای دهنده مساجد محلهحسی در تبیین و ترویج الگوهای شکل

عنوان الگوهای معماری اسالمی ایرانی متناسب با مقتضیات روز به
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مندی نمازگزاران، در گذشته توسط و تاثیر آنها بر میزان رضایت
محققان دیگر پرداخته نشده است، مطالعه و تحقیق در باب این 

  .رسدر میموضوع ضروری به نظ
  مساجد از نگاه آیات و احادیث

مسجد جایگاهی است برای عبادت و برگزاری نماز که در آیات 
سوره  ۱۱۴گوناگون قرآنی بر این نقش آن تاکید شده است. در آیه 

ن َمساِجَد اِهللا اَن ُیذکََر فیَها اسُمه و  بقره آمده است: "َو َمن اظلم ِممَّ
...؛ کیست ستمکارتر از آن کس که از بردن نام خدا در مساجد او 

 ۹آیه در  ۲۸. مباحث مرتبط با مسجد در قالب [1]کرد" جلوگیری 
صورت مستقیم در قرآن کریم ذکر شده که شامل صورت مختلف به

 ۱بار)، َمساِجُد ( ۳بار)، َمساِجَد ( ۲بار)، َمْسِجدًا ( ۲های َمْسِجٍد (واژه
ساِجِد بار)، اْلمَ  ۱بار)، اْلَمساِجَد ( ۱۴بار)، اْلَمْسِجِد ( ۳بار)، اْلَمْسِجَد (

. از جمله آیاتی که به اهمیت و [6]بار) است ۱بار) و لََمْسِجٌد ( ۱(
خصوصیات ساخت مسجد و افراد دخیل در آن پرداخته است 

ما یْعُمُر َمساِجَد اللَِّه َمْن  ۱۸توان به آیه می سوره توبه اشاره کرد: "ِإنَّ
اله وَ  کاه َو لَْم یْخَش ِإالَّ  آَمَن ِباللَِّه َو اْلیْوِم اْآلِخرِ َو َأقاَم الصَّ آَتى الزَّ

اللََّه َفَعسى ُأولِئک َأْن یکوُنوا ِمَن اْلُمْهَتِدیَن؛ مساجد خدا را تنها 
کسانى باید آباد کنند که به خدا و روز قیامت ایمان دارند و نماز را 

ترسند. امید است پردازند و جز از خدا نمىبه پا داشته و زکات مى
تگان باشند". دلیل اهمیت تفسیر این آیات الهی این یافکه آنان از ره

است که مسجد پایگاه مهم عبادى و اجتماعى مسلمانان است. 
آن  هایبنابراین متولیان مسجد باید صالح و پاک باشند، برنامه

اش مشروع و حالل باشد و کننده باشد، بودجهسازنده و تربیت
	.[7]شندمسجدیان اهل تقوا و خدایى و مورد تکریم با

نیز به تبعیت از آیات قرآنی بر  (ع)و معصومان (ص)در سخنان پیامبر
های مختلف عبادی مسجد و همچنین ساخت و برپایی آن جنبه

می فرمایند: "من اسرج فی  (ص)تاکید فراوانی شده است. پیامبر اکرم
مسجد من مساجد اهللا سراجا لم تزل المالئکه و حمله العرش 

فی ذلک المسجد ضوء من ذلک السراج؛ هر  یستغفرون له ما دام

کس در مسجدی از مساجد خدا چراغی بر افروزد، تا وقتی که در آن 
 برایش عرشو حامالن  فرشتگانتابد، مسجد پرتوی از آن چراغ می

فرمایند: "یا اباذر من به ابوذر می (ص). پیامبر اکرم[8]کنند" می استغفار
اجاب داعى اهللا و احسن عماره مساجد اهللا کان ثوابه من اهللا الجنه؛ 
اى ابوذر، کسى که دعوت خدا را جواب گوید و در تعمیر مساجد 

. امام [8]ا نیکو بکوشد پاداشش از جانب خدا بهشت برین است" خد
فرمایند: "هر کس بخواهد به مسجد وارد شود، با آرامش و می (ع)علی

ها ترین زمینهای خدا و محبوبوقار وارد شود، چون مساجد، خانه
ترین فرد پیش خدا کسی است که اول از همه نزد خداست و محبوب

  .[9]ه از آن خارج شود" وارد مسجد و پس از هم
عنوان جایگاه اصلی اجتماع مومنان برای برگزاری تنها بهمسجد نه

مراسم عبادی مورد استفاده بود، بلکه کانون معارف و احکام 
اسالمی، مرکز جهاد تبلیغاتی و ارشادی، قرارگاه سیاسی و اداره دولت 

نهاد  کرفت. به این ترتیب مسجد از نظر عملکرد ینیز به شمار می
 ظامن گیریشکل باعث احادیث و قرآنی آیات با چندین نقش بود که

 .است شده آن در کالبدی الگوهای بر منطبق متعددی عملکردی
 (ص)طور مثال در باب عملکرد آموزشی مسجد، پیامبر خدابه
فرمایند: "هر کس به این مسجد من در آید، تنها به این خاطر که می

  خیرى را بیاموزد یا آموزش دهد، همچون مجاهد در راه خدا 
  است".

عنوان یک فضای مقدس و همچنین قرارگاه ادراک، ارتباط مسجد به
دهنده کالبدی و هویتی خود های عناصر شکلمستقیمی بین ویژگی

های مسجد از نظر ترین شاخصهمهمبا حس مکان دارد. 
ای ههای کالبدی، سپس فعالیتکنندگان، ابتدا ویژگیاستفاده

اجتماعی و فرهنگی و در نهایت عوامل ادراکی و معانی در مسجد 
است که در مجموع عواملی هستند که باعث افزایش حس تعلق به 

شوند. در آیات الهی و احادیث کنندگان میمکان بین استفاده
گیری این عوامل هویتی در مسجد تاکید صورت مکرر بر نحوه شکلهب

  ).۱شده است (جدول 
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  متن آیه	شماره آیهسوره مبارکه
  حس تعلق به مکان

  عوامل کالبدی
عوامل ادراکی و 

  معنایی
عوامل اجتماعی و 

  فرهنگی

  ۲۹  االعراف

يَن َكَما َبدَ   َأُكْم َتُعوُدوَن؛"ُقْل َأَمَر َربِّي ِباْلِقْسِط َوَأِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َواْدُعوُه ُمْخِلِصيَن لَُه الدِّ
به سوى (در هر مسجدى روى خود را مستقيم  )اينكه(بگو پروردگارم به دادگرى فرمان داده است و 

گونه كه شما را ايد وى را بخوانيد همانگردانيدهكنيد و در حالى كه دين خود را براى او خالص  )قبله
  .گرديد"بر مى )به سوى او(پديد آورد 

   -  -  

  ۳۱  االعراف
ُه َال  دان ُيِحبُّ اْلُمْسرِِفيَن؛ اى فرزن"َيا َبِني آَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َو ُكلُوا َواْشَرُبوا َو َال ُتْسرُِفوا ِإنَّ
روى مكنيد كه او اسرافكاران آدم جامه خود را در هر نمازى برگيريد و بخوريد و بياشاميد و (لى) زياده

  دارد".را دوست نمى
-  -     

  ۱۷  التوبه
ِبالُْكْفرِ ُأولَِئَك َحِبَطْت َأْعَمالُُهْم َوِفي "َما َكاَن لِْلُمْشرِِكيَن َأْن َيْعُمُروا َمَساِجَداللَِّه َشاِهِديَن َعلَى َأْنُفِسِهْم 

ارِ ُهْم َخالُِدوَن؛ مشركان را نرسد كه مساجد خدا را آباد كنند در حالى كه به كفر خويش شهادت مى  النَّ
  دهند آنانند كه اعمالشان به هدر رفته و خود در آتش جاودانند".

-  -     

  ۱۹  التوبه

اْلَحاجِّ َو ِعَماَرَة اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكَمْن آَمَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اْآلِخرِ َو َجاَهَد ِفي َسِبيِل اللَِّه َال "َأَجَعْلُتْم ِسَقاَيَة 
الِِميَن؛ آيا سيراب ساختن حاجيان و آبادكردن مسجدالحرام را َيْسَتُووَن ِعْنَد اللَِّه َواللَُّه َال َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ

كند (نه ايد كه به خدا و روز بازپسين ايمان آورده و در راه خدا جهاد مىار) كسى پنداشتههمانند (ك
  اين دو) نزد خدا يكسان نيستند و خدا بيدادگران را هدايت نخواهد كرد".

   -  -  
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  متن آیه	شماره آیهسوره مبارکه
  حس تعلق به مکان

  عوامل کالبدی
عوامل ادراکی و 

  معنایی
عوامل اجتماعی و 

  فرهنگی

  ۲۸  التوبه

َما اْلُمْشرُِكوَن َنَجٌس َفَال َيْقَرُبوا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َبْعَد  َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ َعاِمِهْم َهَذا َو ِإْن ِخْفُتْم َعْيلًَة "َيا َأيُّ
ين ايد حقيقت اَفَسْوَف ُيْغِنيُكُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه ِإْن َشاَء ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َحِكيٌم؛ اى كسانى كه ايمان آورده

است كه مشركان ناپاكند پس نبايد از سال آينده به مسجدالحرام نزديک شوند و اگر (در اين قطع 
ه خدا گرداند كنياز مىزودى خدا اگر بخواهد شما را به فضل خويش بىه) از فقر بيمناكيد پس بهرابط

  داناى حكيم است".

   -  -  

  ۱۰۷  التوبه

َخُذوا َمْسِجًدا ِضَراًرا َوُكْفًرا َوَتْفرِيًقا َبْيَن اْلُمْؤِمنِيَن َوِإْرَصاًدا لَِمْن َحاَرَب اللََّه  ِذيَن اتَّ  َوَرُسولَُه ِمْن َقْبُل وَ "َوالَّ
ُهْم لََكاِذُبوَن؛ و آنهايى كه مسجدى اختيار كردند كه م يه زيان الََيْحِلُفنَّ ِإْن َأَرْدَنا ِإالَّ اْلُحْسَنى َواللَُّه َيْشَهُد ِإنَّ

و كفر و پراكندگى ميان مومنان است و (نيز) كمينگاهى است براى كسى كه قبالً با خدا و پيامبر او 
كنند كه جز نيكى قصدى نداشتيم و (لى) خدا گواهى نگ برخاسته بود و سخت سوگند ياد مىبه ج
  دهد كه آنان قطعاً دروغگو هستند".مى

-  -     

  ۱۱۴  البقره

ْن َمَنَع َمَساِجَد اللَِّه َأْن ُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه َو َسَعى ِفي َخَراِبَها ُأولَِئَك َما َكاَن  لَُهْم َأْن َيْدُخلُوَها "َوَمْن َأْظلَُم ِممَّ
ْنَيا ِخْزٌي َولَُهْم ِفي اْآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم؛ و كيست بيدادگرتر از آن كس كه نگذارد  ِإالَّ َخائِِفيَن لَُهْم ِفي الدُّ
در مساجد خدا نام وى برده شود و در ويرانى آنها بكوشد آنان حق ندارند جز ترسان لرزان در آن 

  اين دنيا ايشان را خوارى و در آخرت عذابى بزرگ است".(مسجد)ها درآيند در 

-  -     

  ۱۴۹  البقره
ُه لَْلَحقُّ ِمْن َربَِّك َوَما اللَُّه ِبَغافِ  ا َتْعَملُوَن؛ "َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوِإنَّ ٍل َعمَّ

مسجدالحرام بگردان و البته اين (فرمان) حق است و از  و از هر كجا بيرون آمدى روى خود را به سوى
  كنيد غافل نيست".جانب پروردگار تو است و خداوند از آنچه مى

   -  -  

  ۱۵۰  البقره

لَِئالَّ َيُكوَن "َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيُث َما ُكْنُتْم َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه 
ِتمَّ نِْعَمِتي َعلَْيكُ  ٌة ِإالَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُهْم َفَال َتْخَشْوُهْم َواْخَشْونِي َوِألُ اِس َعلَْيُكْم ُحجَّ ْهَتُدوَن؛ ْم َولََعلَُّكْم تَ لِلنَّ

بوديد  و از هر كجا بيرون آمدى (به هنگام نماز) روى خود را به سمت مسجدالحرام بگردان و هر كجا
هاى خود را به سوى آن بگردانيد تا براى مردم غير از ستمگرانشان بر شما حجتى نباشد پس از روی

  آنان نترسيد و از من بترسيد تا نعمت خود را بر شما كامل گردانم و باشد كه هدايت شويد".

       

  ۳۴  االنفال

وَن  َبُهُم اللَُّه َوُهْم َيُصدُّ ُقوَن "َوَما لَُهْم َأالَّ ُيَعذِّ َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَما َكاُنوا َأْولَِياَءُه ِإْن َأْولَِياُؤُه ِإالَّ اْلُمتَّ
َولَِكنَّ َأْكَثَرُهْم َال َيْعلَُموَن؛ چرا خدا (در آخرت) عذابشان نكند با اينكه آنان (مردم را) از (زيارت) 

شند چراكه سرپرست آن جز پرهيزگاران دارند در حالى كه ايشان سرپرست آن نبامسجدالحرام باز مى
  دانند".نيستند ولى بيشترشان نمى

-     -  

  ۲۷  الفتح

ْؤَيا ِباْلَحقِّ لََتْدُخلُنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم ِإْن َشاَء اللَُّه آِمِنيَن ُمَحلِّ  ِقيَن ُرُءوَسُكْم "لََقْد َصَدَق اللَُّه َرُسولَُه الرُّ
رِيَن َال َتَخاُفوَن  َفَعلَِم َما لَْم َتْعلَُموا َفَجَعَل ِمْن ُدوِن َذلَِك َفْتًحا َقرِيًبا؛ حقا خدا روياى پيامبر خود َوُمَقصِّ

را تحقق بخشيد (كه ديده بود) شما بدون شک به خواست خدا در حالى كه سر تراشيده و موى (و 
دانستيد را كه نمىايد با خاطرى آسوده در مسجدالحرام در خواهيد آمد خدا آنچه ناخن) كوتاه كرده

  دانست و غير از اين پيروزى نزديكى (براى شما) قرار داد".

   -  -  

  ۱  االسرا

ْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحوْ  ْن لَُه لُِنرَِيُه مِ "ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى بَِعْبِدِه لَْيًال ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإلَى اْلَمْسِجِد اْألَ
ُه  ِميُع اْلَبِصيُر؛ منزه است آن (خدايى) كه بندهآَياِتَنا ِإنَّ اش را شبانگاهى از مسجدالحرام به سوى ُهَو السَّ

هاى خود به او بنمايانيم كه او همان ايم سير داد تا از نشانهمسجداالقصى كه پيرامون آن را بركت داده
  شنواى بيناست".

-     -  

  ۲۱  الکهف

اَعَة َال َرْيَب ِفيَها ِإْذ َيَتَناَزُعوَن َبْيَنُهْم َأْمَرُهْم َفَقالُ "َوَكَذلَِك َأْعَثْرَنا َعلَْيِهْم  وا لَِيْعلَُموا َأنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوَأنَّ السَّ
ِخَذنَّ َعلَْيِهْم مَ  ِذيَن َغلَُبوا َعلَى َأْمرِِهْم لََنتَّ ُهْم َأْعلَُم ِبِهْم َقاَل الَّ ه ِجًدا؛ و بدين گونْس اْبُنوا َعلَْيِهْم ُبْنَياًنا َربُّ

(مردم آن ديار را) بر حالشان آگاه ساختيم تا بدانند كه وعده خدا راست است و (در فرا رسيدن) قيامت 
د بر اى) گفتنکردند پس (عدههيچ شكى نيست هنگامى كه ميان خود در كارشان با يكديگر نزاع می

ناتر است (سرانجام) كسانى كه بر كارشان روى آنها ساختمانى بنا كنيد پروردگارشان به (حال) آنان دا
  غلبه يافتند گفتند حتمًا بر ايشان معبدى بنا خواهيم كرد".

-     -  

  ۳۷  آل عمران

ا ُكلََّما َدَخَل َعلَْيَها زَ  لََها َزَكرِيَّ َها ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوَأْنَبَتَها نََباًتا َحَسًنا َوَكفَّ لََها َربُّ ا "َفَتَقبَّ َجَد ِعْنَدَها اْلِمْحَراَب وَ َكرِيَّ
َساٍب؛ پس پروردگارش رِْزًقا َقاَل َيا َمْرَيُم َأنَّى لَِك َهَذا َقالَْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه ِإنَّ اللََّه َيْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغْيرِ حِ 

ر داد زكريا هر وى (=مريم) را با حسن قبول پذيرا شد و او را نيكو بار آورد و زكريا را سرپرست وى قرا
يافت (مى)گفت اى مريم اين از كجا براى شد نزد او (نوعى) خوراكى مىبار كه در محراب بر او وارد مى

شمار روزى تو (آمده است او در پاسخ مى)گفت اين از جانب خداست كه خدا به هر كس بخواهد بى
  دهد".مى

   
  
  

-  -  

  
  نظری چارچوب

ترین نهاد عبادی عنوان اولین و بااهمیتمسجد در صدر اسالم به
های بعدی مساجد بزرگتر مسلمانان بود، ولی به مرور زمان در سده

د های غیرعبادی پرداختنتری از جمله فعالیتهای گستردهبه فعالیت
یشتر در حد همان برگزاری نماز و که این امر در مساجد کوچکتر، ب

ماند. این تمایز وظایف، بازتاب تفاوت در وضعیت و عبادات باقی 
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دریج تبه (ص)کاربردی است که طی یک قرن پس از رحلت پیامبر اکرم
ای و دنبال آن دو واژه جداگانه برای مسجد محلهبه وجود آمد و به

  .[1]مسجد جامع پدید آمد
ای، بخشی از فضای عمومی شهری بوده حلهدر بحث حاضر مساجد م

های اجتماعی که بازتابی از تمایزهای عنوان مکان تبلور کنشو به
های مختلف اجتماعی است، نمود بیشتری دارد. این بین گروه

های آن را معموالً جمعیت فضاها مساجد کوچکی هستند که هزینه
 شوند ومحلی که دارای طبقات اجتماعی خاصی هستند متقبل می
 از مساجد نگهداری آن نیز کامالً بر عهده همین جمعیت است. این

 ورطبه ساخت قابلیت هستند که صرفه به مقرون اقتصادی نظر
دارند. از طریق همین مساجد  را شهری مختلف هایمحله در متعدد

ای اعم از مهاجرنشین و یا سکناگزیده است که هر جمعیت پراکنده
گوناگون، با جامعه بزرگ شهری ارتباط برقرار با طبقات اجتماعی 

کنند. این مساجد عالوه بر اینکه محلی برای اقامه نماز به شمار می
گیرند که در خدمت همه روند، اغلب فرم مجتمعی را به خود میمی

نیازهای اجتماعی، فرهنگی و دینی محلی، یعنی کارکردهای 
ه و حتی تهیه غذای های زنان، کتابخانخانواده، آموزش، فعالیت

توان گفت انعطاف . می[10]طبقات اجتماعی خاص آن محله هستند
گذاری به جامعه، از نظر اجتماعی، ای در خدمتمساجد محله

  .[11]اقتصادی و حتی سیاسی بیشتر از دیگر مساجد شهری است
 دهنده مساجد،این مساجد اغلب بدون توجه به الگوهای اصلی شکل

بوده و اکثرًا از طرف اشخاص ناآگاه به اصول اصلی قاعده بسیار بی
طراحی مسجد که بیشتر متعلق به طبقه اجتماعی خاص آن محله 

شوند. این امر ریشه در چندین عامل از جمله هستند، ساخته می
های مربوطه برای ها و استانداردهای الزم در دستگاهنداشتن مدل

داشتن رویه واحد و ای و یا نانجام فرآیند ساخت مساجد محله
اصولی در جانمایی، احداث، تکمیل و بهره برداری مساجد در بین 

ای دارد. این عوامل نیز باعث کاهش هیئت امنای مساجد محله
مندی و عدم حس تعلق به مساجد شده است که نتیجه آن رضایت

  گونه مساجد است.کاهش حضور کاربران در این
ی از شناخت و تماس با دنیای در فرآیند ادراک محیط، بخش زیاد

شود. شهر یورش به های حسی حاصل میوسیله اندام خارج به
شوند، بوها استشمام حواس است، در شهر اشیا دیده و لمس می

 -یهای حسشوند و به این ترتیب تجربهشوند، صداها شنیده میمی
 گیرند، در حالی که بیشتر به توصیف "عینیعاطفی متنوعی شکل می

. با [12]فنی" شهر به دور از صفات "حسی" آن پرداخته شده استو 
ادراکی  -رسد انسان در یک منظر ذهنیتوجه به این امر به نظر می

ای سطحی از تجربیات را ثبت کند که تنها الیهفقیر زندگی می
شدن است، چراکه های ادراکی در حال کمکند. از این رو ظرفیتمی

واس به رسمیت شناخته نشده و به آنها به اندازه کافی بیشتر ح
دهند که توجه خود را ها ترجیح می. انسان[13]پرداخته نشده است

به سمت برترین نیات متمرکز کنند و امید دارند که با انجام این 
خصوص فضاهای مذهبی کار، معنویت را در معماری معاصر و به

 ک خواهند شدگونه فضاها زمانی در معرفی کنند و معتقدند که این

شدن در آنها پدیدار که الگوهای ادراک حسی و قابلیت تجربه
  .[14]شوند
رار ق آن تاثیر تحت خود و داده قرار تاثیر تحت را محیط هاانسان
گیرند. در حالت معمولی برای اینکه این عمل متقابل انجام گیرد، می

ی وسیله تحریکات محیط ابتدا باید محیط را احساس کرد. این امر به
شود. چهار حس عمده و باارزش در های حسی انجام میروی اندام

احساس محیط شامل بینایی، شنوایی، بویایی و المسه است. از 
ی، آید که بینایگونه بر میاین پورتئوسده توسط شتعاریف ارایه

ترین حس نسبت به دیگر حواس است و بیشترین اطالعات اساسی
کند و در اختیار مغز قرار آوری میرا از محیط اطراف جمع

ها و صورت را در این . البته نباید نقش پوست دست[15]دهدمی
 لیت و ظرفیتخصوص نادیده گرفت. در نهایت احساس و ادراک، قاب

ین چن .شوددهند که قابلیت حسی نامیده میاحساسات را شکل می
ای غیرفعال محیط اطراف خود و رسد که انسان به گونهبه نظر می

گونه دخل و تصرفی، کند و بدون هیچاشیای درون آن را ادراک می
 شوند. در حالی کهاطالعات و تصاویر دنیای بیرون بر او تحمیل می

ها و تجربیات ادراکی قبلی انسان دهند که دادهنشان میمطالعات 
(اطالعات و حافظه شناختی)، موجب پاسخ ادراکی نهایی او 

توان به عوامل . از دیگر عوامل موثر بر فرآیند ادراک می[16]شودمی
شناختی فردی (غم و شادی)، فیزیکی، محیطی (ازدحام و روان

هر کدام به نوبه خود بر ادراک خلوت) و عوامل فرهنگی اشاره کرد که 
طوری که امکان دارد دو نفر با گذارد. بهفرد از محیط تاثیر می

های فرهنگی و ذهنی متفاوت از یک محیط یکسان، زمینهپیش
ادراک کامالً متفاوتی داشته باشند و یا ممکن است یک فرد در 

شناختی متفاوت (غم مقاطع زمانی مختلف و براساس عوامل روان
ا شادی و مانند آنها) ادراک متفاوتی از یک محیط واحد داشته ی

  .باشد
آوری اطالعات و نیز فرآیند ادراک، فرآیند شناخت پس از مرحله جمع

تعبیر و تفسیر اطالعات است. در تمامی این مراحل عوامل 
ها، تجارب پیشین، عوامل شناختی فردی و اجتماعی (انگیزهروان

ستند. ضمن آنکه این عوامل، خود از شرایط فرهنگی و غیره) موثر ه
. به عبارتی مراحل احساس، ادراک و [17]گیرندمحیطی تاثیر می

ای شناخت دربرگیرنده فرآیندها، مراحل و عوامل تاثیرگذار پیچیده
توان ادعا کرد که وقتی انسان واقعیات محسوس است و درواقع می

های حسی از یق گیرندهکند، از طررا از راه ادراک حسی شناسایی می
  .شودوجود واقعیات دنیای خارج یا داخل مطلع می

های در ضمن درگیری ذهنی طراحان با موضوعاتی همچون سیستم
زندگی، شایستگی فرهنگی، عدالت اجتماعی و همچنین عدم تقارن 

های گیری مهارتتواند باعث نحوه شکلها میقدرت در محله
های الگوهای معماری، رفع چالش کارگیریخالقانه آنها در به

  .[18]مندی کاربران شودها و افزایش رضایتاجتماعی پیچیده محله
شود مردم احساس مکان دارای مشخصاتی غنی است که باعث می

فردبودن شهر یا محیطی بتوانند از طریق حس مکان قوی، منحصربه
 اند را تشخیص دهند. تعریف "احساس مکان"که در آن واقع شده
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دربرگیرنده حالتی است که در آن مفهوم و عناصر فیزیکی مشابه 
 دهنده عقاید و خاطراتاند، نشانتر تجربه کردهاماکنی که مردم پیش

گرفتن از کیفیت شهرهای قدیمی و آنها است. در این رابطه، الهام
 های نمادینکند و ویژگیطراحی اماکن فعالیت روزانه را تسهیل می

سزایی دارند. برخی جذب افراد به محل نیز اهمیت بهو عاطفی برای 
ه کنند که تجربشناسان محیطی پیرامون این مطلب بحث میاز روان

ترین عوامل در حس مکان است. مفهوم روح مکان محل یکی از مهم
یا شخصیت مکان، سازنده احساس مکان است و چگونگی احساس 

ین تجربه هستند. یک هایی از انظیر انگیزش، هیجان و لذت نمونه
ای از تجارب و مکان منحصرًا یک شی نیست، بلکه مجموعه

  .های بامعنی استفعالیت
در بسیاری از ادبیات مرتبط با مکان، مفهوم مکان اغلب بر حس 

. تعلق مکانی [19]تعلق یا وابستگی احساسی به یک مکان تاکید دارد
که در آن قرار  به این معنی است که مردم خود را به واسطه مکانی

 کنند. دلبستگی بهاند، تعریف میدارند و به دنیا آمده و رشد کرده
مکان مبنایی برای درک فرد و گروه نسبت به محیط است و معموالً 

آید. بنابراین تعلق به مکان چیزی در محیطی فرهنگی به وجود می
 کنندهبیشتر از تجربه عاطفی و شناختی است و عقاید فرهنگی مرتبط

. درواقع احساس تعلق و [20]شودافراد به مکان را نیز شامل می
دلبستگی به مکان، سطح باالتری از حس مکان است. این حس 

شود که انسان خود ای به پیوند میان فرد با مکان منجر میگونهبه
. ایجاد فضاهای حسی باعث افزایش [21]داندرا جزئی از مکان می

 ترشدنکه این امر همراه با کاربردیشود غنای نفسانی فضاها می
دهنده فضاهای حسی باعث افزایش حس های شکلابزارها و تکنیک

  .[22]تعلق به مکان خواهد شد
توان به معماری حسی انطباقی که در آن افراد پس در این زمینه می

رداخت کنند، پاز برقراری تجربه حسی با محیط، بهتر از قبل رفتار می
نهایت به ساکنین در محیط و رسیدن آنها به اهداف که این امر در 

کند. طراحی حسی تطبیقی باعث افزایش مورد نظر خود کمک می
شده خواهد شد و تعامل های ساختهآگاهی بین ساکنین و محیط

گذارد. از آنجا که تکنولوژی به بین این دو بر هر یک از آنها تاثیر می
د، مهم آن است که طراحان پیشرفت خود در آینده ادامه خواهد دا

سازد را در آغوش گرفته و معماری حسی آنچه که تجربه انسانی می
کننده تکنولوژی برای کنترل، حفظ و عنوان هدایتانطباقی را به

تجلیل از زیبایی تجربه حسی انسان به کار گیرند. دسترسی بیشتر 
های ودلیل ایجاد تجربه حسی، باعث رشد الگهایی بهبه چنین محیط

  .شوندممتاز و نامحسوس در آینده می
عنوان یک کاتالیزور هستند های حسی انطباقی بهمعماری محیط

که از آنها طریق یادگیری حسی نسبت به محیط برای ساکنان ایجاد 
کند و از عنوان حلقه بهبود فضاهای معماری عمل میشود و بهمی

 ی برای ساکنانهایی را با تجربه چندحسطریق طراحی حسی، محیط
مندی و حس آورد که در نهایت باعث افزایش حس رضایتپدید می

  .[23]شودتعلق به مکان در افراد می

مندی از فضای معماری یک پدیده پیچیده وابسته به عوامل رضایت
مندی بیانگر میزان ارضای تمایالت و نیازهای متعدد است. رضایت

مندی با نیاز هوم رضایتها است و از این طریق مفاساسی انسان
 ترین موجودترین و کاملعنوان پیچیدهشود. انسان بهمرتبط می

ه پایانی است کهای متنوع و بیجهان آفرینش دارای نیازها و انگیزه
دهند. یکی از های او را تحت تاثیر قرار میاهداف و فعالیت

 فرانچسکیتومندی توسط های مهم در مورد تعریف رضایتدیدگاه
عنوان یک نگرش و ساختار مطرح شده است. او این مفهوم را به

های شناختی، تاثیرگذاری و احساسات چندوجهی و دارای ویژگی
ه اند کچندبعدی، تعریف کرده است. بسیاری از محققان مدعی شده

ان عنوتر است و از آن بهتر و جامعمندی، کاملاین تعریف از رضایت
  .دی هم نام برده شده استیک ساختار مفهومی چندبع
عنوان موثرترین عامل صورت مستقل، بهدرواقع متغیرهای فردی به

بر سطوح متفاوت انتظارات و تمایالت افراد از زندگی شناخته 
های معماری شوند. همچنین عوامل اجتماعی و کالبدی محیطمی

 ندهند. در ایها شکل میهای واقعی افراد را از این محیطنیز تجربه
میان هر چه در انتظارات افراد با تجربه واقعی آنها از محیط 

مندی از محیط پوشانی بیشتری وجود داشته باشد، رضایتهم
. بنابراین ایجاد ارتباط و پیوند [24]کندمعماری افزایش پیدا می

ویژه مساجد که با های خاص بهمحیط با ادراکات انسان در مکان
عنوان مرکزی پرمحتوا و عمیق که نقش حضور مداوم انسان در آن به

 کند، موجب شده مساجدای در سرنوشت بشری ایفا میکنندهتعیین
ای در مراحل رشد و تکامل معنوی انسان داشته جایگاه خاص و ویژه

که  ایهای سلیقهمندی و برداشتباشند. با توجه به مفهوم رضایت
مفهوم به وجود به واسطه حضور و تجربیات گذشته انسان از این 

آمده است، تاثیرات سطوح متفاوت انتظارات و تمایالت روانی و 
عرفانی محیط کالبدی مساجد بر انسان برای ایجاد فضایی روحانی 
و ارتباط معنوی با خالق جهان هستی که خود زیبا و پدیدآورنده 

ها است، در طراحی معماری مساجد ایران عامل اصلی اصلی زیبایی
تمرکز بر طرح کالبدی و خلق زیبایی در نقوش تزیینی بوده است و 

ر طوعناصر فیزیکی آن با فرهنگ، باور، ایمان و هنر افرادی که به
مستمر با آن محیط ارتباط دارند، یکی از عوامل اصلی پیوند معنوی 

های بشری و افزایش حس انسان با محیط است و آشنایی با ارزش
رینش و هستی انسان را مندی، حس موجودیت نظام آفرضایت

  شود.شامل می
براساس رسالت پژوهش حاضر با شناخت کامل از متغیرهای 
پژوهش مانند ادراک حسی و حس تعلق به مکان و همچنین 

  دنبال برقراری ارتباط تعاریف و نظریات فوق این پژوهش به
ها و الگوهای طراحی دار بین متغیرها و همچنین ارایه مدلمعنی

های مربوطه است. در انتها با ها و دستگاهاد برای حوزهقابل استن
توجه به متغیرهای پژوهش و همچنین رسالت پیش روی آن یک 

عنوان نقشه راه و اسکلت پژوهش ارایه شد (شکل مدل مفهومی به
۱.(  
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 دگان)ویسن: ننبعهای متغیرهای پژوهش (ممدل مفهومی و تبیین رابطه )۱ شکل

 
  هاابزار و روش

های ادراک حسی موثر بر پژوهش حاضر که به بررسی تاثیر مدل
ای معاصر پرداخته است، مندی در مساجد محلهافزایش حس رضایت

و بر مبنای روش، پیمایشی است.  بر مبنای هدف از نوع کاربردی
های کمی و روش مورد استفاده در این پژوهش تلفیقی از روش

 هایکیفی بود. برای انجام مطالعات نظری و ارایه معیارها و شاخص
ای و استفاده از اسناد و آوری اطالعات کتابخانهکیفی روش جمع

ای همنظور انجام مطالعات میدانی از روشمدارک موجود و به
آمده از محیط، دستنامه، تمرکز بر اطالعات بهمشاهده، پرسش

عنوان ابزار گردآوری داده به یا برداشت حسی و صداگردی گردیحس
استفاده شد. همچنین پژوهش حاضر از لحاظ بررسی روابط بین 

ها از نوع علی و از بعد زمانی مقطعی است. متغیرها و تدوین فرضیه
 ١٣٩٧روز در مهرماه سال  ٢٤نامه نیز طی شآوری پرستوزیع و جمع

و  جواداالئمهانجام شد. بنابراین حجم جامعه آماری در دو مسجد 
در این بود. همچنین  ٣٨٧و  ٣٤٥به ترتیب برابر با  هفت درب

گیری بندی و در هر طبقه از روش نمونهطبقه پژوهش از روش
قزوین  ای شهرتصادفی استفاده شد. نمونه موردی مساجد محله

بودند که مسجد جواداالئمه و مسجد هفت درب برای انجام پژوهش 
انتخاب شدند. مسجد جواداالئمه واقع در محله مالصدرای قزوین 
است. محله مالصدرا یکی از محالتی است که در طراحی شهری 

قرارگرفتن عناصر مدرن و سنتی  ساختاری مدرن دارد و در کنار هم
ترکیب فضای اجتماعی و اقتصادی در شاپ و مسجد، نظیر کافی

های شاخص، طراحی کنار هم نظیر پارک محلی (کاج) و فروشگاه
های ها و دسترسی به مراکز محله باعث شده است تا از محلهخیابان

شود. مسجد دیگر، مسجد هفت درب در شمال مدرن شهری محسوب 
ن یری آگمحله آخوند بود که در بافت تاریخی شهر قرار دارد و شکل

های متوسط سنتی است گردد و از محلهبه زمان صفویه باز می
  ).٣و  ٢های (شکل

منظور انجام تحلیل عاملی با استفاده از نامه بهروایی پرسش
بود. بنابراین برای اطمینان از روایی و  Bartlettو  KMOهای آماره

 آزمون،نامه) در مرحله اجرای پیشگیری (پرسشپایایی ابزار اندازه
کنندگان به نامه بین جامعه آماری (شامل همه مراجعهپرسش ٣٥

آوری و در نهایت مسجد جواداالئمه و هفت درب) پخش و جمع
گردآوری  آزموننامه برای اجرای مرحله پیشپرسش ٥٠مجموع 

ابر نامه در جامعه بر های پرسششدند. ماتریس همبستگی بین گویه
بود که  ٧/٠بزرگتر از  KMOبا صفر بود. همچنین مقدار ضریب 

نامه برای تحلیل عاملی را نشان داد های پرسشبودن دادهمناسب
  ).٢(جدول 

 ٥٠آزمون با دریافت صورت پیشها که بهنامهدر مورد پایایی پرسش
نامه از حضار موجود در مساجد مورد مطالعه به دست آمد، سشپر 

بود که  ٩١٥/٠نامه برابر مقدار شاخص آلفای کرونباخ برای کل پرسش
 نامه از پایایی کافی و مناسبی برخوردار است (جدولنشان داد پرسش

٢.(  
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	)نویسندگان: منبع(قزوین  درب هفت مسجد )۳ شکل

  
  )نویسندگان: منبع(نامه پرسش مشخصات )۲جدول 

  نامهپرسش  مشخصات
  KMO  ۸۳۳/۰آماره 

  Bartlett’s  ۷۱۲۰٫۹۷میزان 
  ۱۳۲۶  درجه آزادی
  ۰۰۰/۰  داریسطح معنی
  ۵۲  هاتعداد گویه

  ۹۱۵/۰  آلفای کرونباخضریب 
  

  هایافته

های پژوهش، مدل برای مساجد منظور تجزیه و تحلیل دادهبه
 -جواداالئمه و هفت درب ترسیم و ارایه شد. نتایج آزمون کلوموگروف

اسمیرنوف نشان داد که متغیرها دارای توزیع نرمال هستند. 
شناختی در همچنین آمار توصیفی مربوط به اطالعات جمعیت
  ).٢و  ١های مساجد هفت درب و جواداالئمه نیز ارایه شد (نمودار

های های تحقیق برای مساجد جواداالئمه و هفت درب، دایرهدر مدل
های ها معرف سنجههای نهفته و مستطیلبزرگ معرف عامل

های کوچک نیز مقداری گیری مربوط به آن عوامل بودند و دایرهاندازه
 ٤های دادند (شکل برای هر متغیر را نشان نشدهاز واریانس تعیین

بسیار مطلوب  ۶/۰، مطلوب و بزرگتر از ۶/۰و  ۲/۰بار عاملی بین ). ٥و 
در نظر گرفته شد. بنابراین در پژوهش حاضر، بار عاملی مورد پذیرش 

در نظر گرفته شد. در مدل مسجد جواداالئمه، شاخص  ۲/۰برابر 
RMSEA  هایو شاخص ۰۶۸/۰برابر باGFI ،NFI  ،IFI  وCFI 

به دست آمدند که  ۹۱۸/۰و  ۹۱۷/۰، ۹۱۱/۰، ۹۱۲/۰ترتیب برابر با به
 RMSEAدهنده برازش باالیی بودند. در مسجد هفت درب نیز نشان
ترتیب برابر به CFIو  GFI،NFI  ،IFIهای و شاخص ۰۷۶/۰برابر 
که این مقادیر نیز برازش بودند  ۹۳۷/۰و  ۹۳۷/۰، ۹۲۹/۰، ۹۳۳/۰

باالیی را نشان دادند. بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد، 
ها را در تبیین واریانس میزان تاثیر هر کدام از متغیرها و یا گویه

  .)٥و  ٤های دهد (شکلنمرات سازه اصلی نشان می
	های مسجد جواداالئمهیافته

است.  tداری بارهای عاملی بر عهده مقدار آماره قضاوت معنی
بررسی شد، بنابراین چون آماره  ۰۵/۰داری در سطح خطای معنی

بزرگتر بود، همه  -۹۶/۱و  ۹۶/۱از مقدار بحرانی  t‐valueآزمون 
 ). در بررسی بارهای عاملی۳دار بودند (جدول بارهای عاملی معنی

که در شاخص بینایی،  شد مالحظه حسی تجربه متغیر به مربوط
کاری شده زیبا و فاخر با بار و گنبد کاشی ها، ایواندستهوجود گل

رفته کاربیشترین تاثیر و تنوع در رنگ و فرم مصالح به ٧٦٢/٠عاملی 
کمترین تاثیر را بر حس  ٥٤٠/٠در بدنه مسجد با بار عاملی 

مندی کاربران مسجد دارند. در شاخص شنوایی، وجود رضایت
در مسجد با صداهای مطلوب و متنوع همچون اذان و تالوت قرآن 

بیشترین تاثیر و وجود صداهای نامطلوب و  ٩٦٧/٠بار عاملی 
اغتشاشات صوتی مانند تردد اتومبیل، همهمه و شلوغی در مسجد 

مندی کاربران کمترین تاثیر را بر حس رضایت ٨٤١/٠با بار عاملی 
مسجد داشتند. در شاخص بویایی، وجود بوی عناصر طبیعی مانند 

بیشترین تاثیر و  ٨٥٠/٠در فضا با بار عاملی خاک، آب، گل و گیاه 
بوی خاص قابل استشمام در مسجد که حس تشخیص مکان مسجد 

کمترین تاثیر بر  ٦١٣/٠کند با بار عاملی ها را ایجاد میاز دیگر مکان
مندی کاربران مسجد داشتند. در شاخص چشایی، حس رضایت

با بار عاملی  وپز در ایام خاص (ماه محرم و اعیاد) در مسجدپخت
دار در محوطه بیشترین تاثیر و وجود درختان و گیاهان میوه ٧٤٨/٠

کمترین تاثیر را بر حس  ٥٨١/٠اطراف مسجد با بار عاملی 
  ).٣مندی کاربران مسجد داشتند (جدول رضایت

 باز مانند ایواندر بررسی شاخص بساوایی نیز ایجاد فضاهای نیمه
 ٨٥٧/٠جریان آزاد هوا با بار عاملی  در مسجد و قرارگرفتن در مقابل

ایجاد  سازی وبیشترین تاثیر و تنوع در جنس و بافت و مصالح، کف
کمترین  ٤٧٠/٠های مسجد با بار عاملی برجستگی و تورفتگی در بدنه
در بارهای  مندی کاربران مسجد داشتند.تاثیر را بر حس رضایت

شد که در  عاملی مربوط به متغیر حس تعلق به مکان مالحظه
شاخص عوامل کالبدی، دسترسی آسان و راحت به همه فضاها 

خصوص فضاهای جنبی (وضوخانه و سرویس بهداشتی) و به
بیشترین تاثیر و پرهیز از  ۸۵۵/۰تجهیزات مسجد با بار عاملی 

های صلب و بسته در مجاورت فضاهای عمومی استفاده بدنه
و مطلوب در مسجد با انداز متنوع (خیابان و محله) و وجود چشم

کمترین تاثیر را بر این مولفه داشتند. در شاخص  ۲۶۰/۰بار عاملی 
تر تر و هندسیتر، قابل درکهای سادهادراکی و معنایی، وجود فرم

بیشترین تاثیر و وابستگی  ۹۱۴/۰دهنده مسجد با بار عاملی شکل
عاطفی به مسجد و ایجاد حس دلتنگی نسبت به آن با بار عاملی 

کمترین تاثیر را در مولفه مورد نظر داشتند. در شاخص عوامل  ۷۴۷/۰
های مختلف اجتماعی از مردم وجود گروهاجتماعی و فرهنگی، 

مدت سکونت بیشترین تاثیر و  ۸۱۹/۰در مسجد با بار عاملی محله 
کمترین تاثیر را بر  ۳۴۱/۰با بار عاملی  در محله و حضور در مسجد

مندی، وجود ابعاد، اندازه و شاخص رضایتاین مولفه داشتند. در 
تجهیزات مسجد برای اقشار مختلف نمازگزاران (سالمندان، نوجوانان 

دارای بیشترین تاثیر و  ۷۳۶/۰و بانوان و غیره) با بار عاملی 
وسیله استفاده از  های جلویی مسجد بهکردن جدارهفعال

ون فروشگاه) های جاذب مردم و دارای تعامل با آنها (همچفعالیت
دارای کمترین تاثیر در مولفه مورد نظر بودند.  ۴۴۴/۰با بار عاملی 

 ۸۹۴/۰همچنین در متغیر تجربه حسی، شاخص شنوایی با بار عاملی 
کمترین تاثیر  ۵۵۴/۰بیشترین تاثیر و شاخص بینایی با بار عاملی 

  ).۵و  ۴های را بر این متغیر داشتند (جدول
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	)گاننویسند: ؛ منبعدرب هفت مسجد( پژوهش کلی مدل به مربوط استاندارد تخمین حالت در عاملی بارهای )٥ شکل
	

  بار عاملی و آماره آزمون مدل پژوهش (مسجد جواداالئمه؛ منبع: نویسندگان)) ۳جدول 
  داریسطح معنی  tمقدار   عاملیبار   نشانه  مولفه  سنجه

  ادراک حسی

  بینایی

q1  ۵۴۰/۰  ۸۴۶/۶  ۰۰۰/۰*  

q2  ۶۴۸/۰  ۸۸۲/۷  ۰۰۰/۰*  

q3  ۵۹۴/۰  ۳۷۷/۷  ۰۰۰/۰*  

q4  ۵۸۵/۰  ۲۹۶/۷  ۰۰۰/۰*  

q5  ۷۶۲/۰  ۷۹۵/۸  ۰۰۰/۰*  

q6  ۶۰۲/۰  ۴۵۸/۷  ۰۰۰/۰*  

q7	۶۲۰/۰  ۲۱۴/۷  ۰۰۰/۰*  

  شنوایی
q8	۹۶۷/۰  ۱۳۱/۲۱  ۰۰۰/۰*  

q9	۹۴۱/۰  ۱۹۸/۲۰  ۰۰۰/۰*  

q10	۸۴۱/۰  ۲۳۴/۱۸  ۰۰۰/۰*  

  بویایی

q11	۸۵۰/۰  ۱۰۶/۱۰  ۰۰۰/۰*  

q12	۸۲۷/۰  ۹۳۱/۹  ۰۰۰/۰*  

q13	۷۷۴/۰  ۴۹۶/۹  ۰۰۰/۰*  

q14	۷۹۹/۰  ۷۰۳/۹  ۰۰۰/۰*  

q15	۶۱۳/۰  ۳۲۰/۹  ۰۰۰/۰*  

  چشایی
q16	۵۸۱/۰  ۹۴۳/۷  ۰۰۰/۰*  

q17	۷۳۱/۰  ۷۵۵/۹  ۰۰۰/۰*  

q18	۷۴۸/۰  ۵۲۳/۷  ۰۰۰/۰*  

  بساوایی
q19	۴۷۰/۰  ۵۲۰/۶  ۰۰۰/۰*  

q20	۸۵۷/۰  ۷۴۷/۱۰  ۰۰۰/۰*  

q21	۶۹۳/۰  ۵۲۱/۶  ۰۰۰/۰*  
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  بار عاملی و آماره آزمون مدل پژوهش (مسجد جواداالئمه؛ منبع: نویسندگان)) ۳جدول ادامه 
  داریسطح معنی  tمقدار   بار عاملی  نشانه  مولفه  سنجه

  حس تعلق به مکان

  کالبدیعوامل 

q22	۲۶۰/۰  ۲۰۱/۳  ۰۲۳/۰*  
q23	۶۴۹/۰  ۷۷۹/۳  ۰۰۰/۰*  
q24	۸۳۹/۰  ۹۰۳/۳  ۰۰۰/۰*  
q25	۸۵۵/۰  ۹۱۰/۳  ۰۰۰/۰*  
q26	۸۲۳/۰  ۸۹۶/۳  ۰۰۰/۰*  
q27	۸۲۲/۰  ۸۹۵/۳  ۰۰۰/۰*  
q28	۷۴۳/۰  ۸۵۱/۳  ۰۰۰/۰*  
q29	۴۸۴/۰  ۵۶۲/۳  ۰۰۰/۰*  
q30	۳۳۳/۰  ۱۴۹/۳  ۰۰۰/۰*  

  معناییعوامل ادراکی و 

q31	۷۴۷/۰  ۵۴۳/۱۲  ۰۰۰/۰*  
q32	۸۸۸/۰  ۷۵۶/۱۵  ۰۰۰/۰*  
q33	۸۹۴/۰  ۹۰۳/۱۵  ۰۰۰/۰*  
q34	۹۰۲/۰  ۱۰۶/۱۶  ۰۰۰/۰*  
q35	۷۸۷/۰  ۲۱۳/۱۶  ۰۰۰/۰*  
q36	۹۱۴/۰  ۴۰۳/۱۶  ۰۰۰/۰*  

  اجتماعی و فرهنگی

q37	366/۰  ۲۴۲/۵  ۰۰۲/۰*  
q38	760/۰  ۲۱۴/۹  ۰۰۰/۰*  
q39	663/۰  ۶۶۴/۹  ۰۰۰/۰*  
q40	819/۰  ۸۱۷/۱۱  ۰۰۰/۰*  
q41	673/۰  ۸۰۸/۹  ۰۰۰/۰*  
q46	341/۰  ۸۶۸/۴  ۰۰۴/۰  

  مندیرضایت

q42	523/۰  ۶۳۹/۹  ۰۰۰/۰*  
q43	736/۰  ۰۶۷/۵  ۰۰۰/۰*  
q44	444/۰  ۵۰۶/۵  ۰۰۰/۰*  
q45	629/۰  ۲۴۵/۶  ۰۰۰/۰*  

  
  )نویسندگانمنبع: ( حسی تجربه متغیر بر هازیرمولفه تاثیر )۴ جدول

	tمقدار 	pمقدار 	بار عاملی	ادراک حسی
	۲۳۴/۶  *۰۰۰/۰  ۵۵۴/۰  بینایی
	۸۵۴/۵  *۰۰۰/۰  ۸۷۱/۰  بویایی
	۶۲۵/۶  *۰۰۰/۰  ۸۹۴/۰  شنوایی
	۳۲۴/۷  *۰۰۰/۰  ۸۳۲/۰  بساوایی
	۷۲۱/۷  *۰۰۰/۰  ۸۱۵/۰  چشایی

  
  )اننویسندگ: منبع( جواداالئمه مسجد در پژوهش هایفرضیه )٥ جدول

 وضعیت فرضیه tمقدار  pمقدار  بار عاملی عوامل موثر
٥٢٢/٠  تاثیر ادراک حسی بر حس تعلق به مکان از بعد عوامل کالبدی  ٠٠٠/٠  ٥١٦/٣  تایید فرضیه 

٦٦٣/٠  تاثیر ادراک حسی بر حس تعلق به مکان از بعد اجتماعی و فرهنگی  ٠٠٠/٠  ٢٥٠/٨  تایید فرضیه 
٤٥٧/٠  ادراکی و معنایی تاثیر ادراک حسی بر حس تعلق به مکان از بعد  ٠٠٠/٠  ٨٥٨/٣  تایید فرضیه 
-٢٤٤/٠  تاثیر عوامل کالبدی بر بعد ادراکی و معنایی  ٠١٨/٠  ٣٦٦/٢-  تایید فرضیه 

-٢٤١/٠  تاثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی بر بعد ادراکی و معنایی  ٠٢٢/٠  ٢٨٢/٢-  تایید فرضیه 
١٩١/٠  مندیرضایت تاثیر حس تعلق به مکان از بعد ادراکی و معنایی بر  ٠١٨/٠  ٣٦١/٢  تایید فرضیه 
٢٧٤/٠  مندیرضایت تاثیر حس تعلق به مکان از بعد عوامل کالبدی بر  ٠١٦/٠  ٣٩٨/٢  تایید فرضیه 

٣٢٤/٠  مندیرضایت تاثیر حس تعلق به مکان از بعد عوامل اجتماعی و فرهنگی بر  ٠٠٠/٠  ٣٠٢/٣  تایید فرضیه 
١٤٣/٠  با نقش میانجی عوامل کالبدی مندیرضایتتاثیر ادراک حسی بر   ٠٤٢/٠  ٠٠٣/٢  تایید فرضیه 

٢١٥/٠  عوامل اجتماعی و فرهنگی مندی با نقش میانجیتاثیر ادراک حسی بر رضایت  ٠٠٧/٠  ٩٨٥/٢  تایید فرضیه 
٠٨٧٣/٠  مندی با نقش میانجی عوامل ادراکی و معناییادراک حسی بر رضایت  ٠٧١/٠  ٦٧٢/١  رد فرضیه 
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	های مسجد هفت دربیافته
 t‐valueدر بررسی مدل پژوهش در مسجد هفت درب، آماره آزمون 

بزرگتر بود و تمامی بارهای عاملی نیز  -۹۶/۱و  ۹۶/۱از مقدار بحرانی 
دار بودند. در بررسی بارهای عاملی مربوط به متغیر تجربه معنی

 ها،ابعاد مناسب پنجرهکه در شاخص بینایی، حسی مالحظه شد 
انداز قابل رویت از داخل مسجد به بازشوها و غیره و وجود چشم

 کاری زیبا و فاخربیشترین تاثیر و کاشی ۷۷۴/۰با بار عاملی خارج 
کمترین تاثیر را بر  ۵۰۳/۰ها، ایوان و گنبد با بار عاملی دستهگل

  ).۶داشتند (جدول مندی کاربران مسجد حس رضایت
در شاخص شنوایی، وجود صداهای مطلوب و متنوع همچون اذان 

بیشترین تاثیر و وجود  ۷۶۳/۰و تالوت قرآن در مسجد با بار عاملی 
صداهای نامطلوب و اغتشاشات صوتی مانند تردد اتومبیل، همهمه 

کمترین تاثیر را بر حس  ۴۸۳/۰و شلوغی در مسجد با بار عاملی 
کاربران مسجد داشتند. در شاخص بویایی استفاده از مندی رضایت

 ۷۶۵/۰گل در مسجد با بار عاملی مصالح دارای بو مانند خاک و کاه
دارای بیشترین تاثیر و بوی خاص قابل استشمام در مسجد که حس 

کند با بار عاملی ها را ایجاد میتشخیص مکان مسجد از دیگر مکان
مندی کاربران مسجد رضایت دارای کمترین تاثیر بر حس ۴۹۷/۰

دار در بودند. در شاخص چشایی نیز وجود درختان و گیاهان میوه
بیشترین تاثیر و وجود  ۵۶۲/۰محوطه اطراف مسجد با بار عاملی 

کردن غذا و نوشیدنی در مسجد (در های مختلف نظیر فراهمکاربری
ثیر را کمترین تا ۲۲۱/۰زیرزمین و یا همجوار با مسجد) با بار عاملی 

  .مندی کاربران مسجد داشتندبر حس رضایت
 باز مانند ایواندر بررسی شاخص بساوایی نیز ایجاد فضاهای نیمه

 ۷۰۴/۰در مسجد و قرارگرفتن در مقابل جریان آزاد هوا با بار عاملی 
یجاد سازی و ابیشترین تاثیر و تنوع در جنس، بافت و مصالح، کف

 ۴۰۵/۰مسجد با بار عاملی  هایبرجستگی و تورفتگی در بدنه
مندی کاربران مسجد داشتند. در کمترین تاثیر را بر حس رضایت

بررسی بارهای عاملی مربوط به متغیر حس تعلق به مکان 
شد که در شاخص عوامل کالبدی، وجود فضاهایی در داخل مالحظه 

شدن و گفتمان نمازگزاران در کنار یکدیگر با بار مسجد برای جمع
بیشترین تاثیر و رعایت سلسله مراتب ورودی مسجد  ۷۸۰/۰عاملی 

برای کنترل ورود به فضاهای مختلف آن (نظیر شبستان خواهران) 
کمترین تاثیر را بر این مولفه داشتند. در شاخص  ۳۸۳/۰با بار عاملی 

های آیینی و بومی در ادراکی و معنایی، استفاده از نمادها و نشانه
بیشترین تاثیر و وابستگی عاطفی به  ۷۷۰/۰مسجد با بار عاملی 

 ۶۷۷/۰مسجد و ایجاد حس دلتنگی نسبت به آن با بار عاملی 
کمترین تاثیر را به خود اختصاص دادند. در شاخص عوامل اجتماعی 
و فرهنگی، افزایش تعامالت اجتماعی و مشارکت با دوستان و 

حله م بیشترین تاثیر و مدت سکونت در ۷۴۳/۰آشنایان با بار عاملی 
کمترین تاثیر را بر این مولفه داشتند. در شاخص  ۴۹۴/۰با بار عاملی 

مندی، معماری و تزیینات مسجد برای گذراندن اوقات فراغت رضایت
شود، با بارعاملی مندی در مسجد میکه باعث افزایش حس رضایت

های جلویی مسجد کردن جدارهدارای بیشترین تاثیر و فعال ۷۷۴/۰
های جاذب مردم و دارای تعامل با آنها تفاده از فعالیتبه وسیله اس

دارای کمترین تاثیر بر این  ۶۰۴/۰(همچون فروشگاه) با بار عاملی 
  مولفه بودند.

های پژوهش مالحظه شد همچنین در بررسی تاثیرگذاری شاخصه
  های چشایی و بساوایی با که در متغیر تجربه حسی، شاخص

بیشترین تاثیر و شاخص بویایی با بار  ۹۶۹/۰و  ۹۲۲/۰بارهای عاملی 
 ۷های کمترین تاثیر را در این متغیر داشتند (جدول ۶۴۳/۰عاملی 

  ).۸و 
  

  )نویسندگان: منبع( درب هفت مسجد پژوهش مدل آزمون آماره و بار عاملی )۶ جدول
  داریسطح معنی  tمقدار   بارعاملی  نشانه  مولفه  سنجه

  ادراک حسی

  بینایی

q1  ۷۲۳/۰  ۴۷۸/۸  ۰۰۰/۰*  
q2  ۷۵۴/۰  ۷۶۵/۸  ۰۰۰/۰*  
q3  ۷۷۴/۰  ۹۴۶/۸  ۰۰۰/۰*  
q4  ۷۶۶/۰  ۸۷۵/۸  ۰۰۰/۰*  
q5  ۵۰۳/۰  ۲۳۶/۶  ۰۰۰/۰*  
q6  ۷۵۵/۰  ۷۷۱/۸  ۰۰۰/۰*  
q7	۶۴۲/۰  ۲۳۵/۷  ۰۰۰/۰*  

  شنوایی
q8	۷۶۳/۰  ۳۷۰/۵  ۰۰۰/۰*  
q9	۶۳۴/۰  ۲۰۵/۵  ۰۰۰/۰*  
q10	۴۸۳/۰  ۳۷۰/۵  ۰۰۰/۰*  

  بویایی

q11	۶۱۳/۰  ۶۳۲/۵  ۰۰۰/۰*  
q12	۵۷۸/۰  ۴۵۴/۵  ۰۰۰/۰*  
q13	۶۵۵/۰  ۸۲۴/۵  ۰۰۰/۰*  
q14	۷۶۵/۰  ۲۰۵/۶  ۰۰۰/۰*  
q15	۴۹۷/۰  ۲۱۳/۵  ۰۰۰/۰*  

  چشایی
q16	۵۶۲/۰  ۹۵۷/۵  ۰۰۰/۰*  
q17	۲۲۱/۰  ۷۴۵/۲  ۰۳۲/۰*  
q18	۵۴۵/۰  ۶۲۳/۵  ۰۰۰/۰*  

  بساوایی
q19	۴۰۵/۰  ۹۸۰/۴  ۰۰۰/۰*  
q20	۷۰۴/۰  ۱۵۲/۸  ۰۰۰/۰*  
q21	۶۸۰/۰  ۲۳۲/۶  ۰۰۰/۰*  
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  )نویسندگان: منبع( درب هفت مسجد پژوهش مدل آزمون آماره و بار عاملی )۶ جدولادامه 
  داریسطح معنی  tمقدار   بارعاملی  نشانه  مولفه  سنجه

  تعلق به مکانحس 

  عوامل کالبدی

q22	۵۵۳/۰  ۰۳۲/۷  ۰۰۰/۰*  
q23	۶۷۸/۰  ۰۷۹/۷  ۰۰۰/۰*  
q24	۶۳۷/۰  ۸۰۳/۶  ۰۰۰/۰*  
q25	۷۴۷/۰  ۵۰۴/۷  ۰۰۰/۰*  
q26	۷۸۰/۰  ۶۸۸/۷  ۰۰۰/۰*  
q27	۷۱۰/۰  ۲۸۶/۷  ۰۰۰/۰*  
q28	۷۱۴/۰  ۳۰۷/۷  ۰۰۰/۰*  
q29	۳۸۳/۰  ۶۴۷/۵  ۰۰۰/۰*  
q30	۴۸۹/۰  ۶۴۷/۵  ۰۰۰/۰*  

  عوامل ادراکی و معنایی

q31	۶۷۷/۰  ۴۶۶/۹  ۰۰۰/۰*  
q32	۶۹۶/۰  ۷۶۴/۹  ۰۰۰/۰*  
q33	۷۵۶/۰  ۷۱۳/۱۰  ۰۰۰/۰*  
q34	۷۷۰/۰  ۹۵۱/۱۰  ۰۰۰/۰*  
q35	۷۶۸/۰  ۳۱۲/۱۰  ۰۰۰/۰*  
q36	۶۹۱/۰  ۶۸۲/۹  ۰۰۰/۰*  

  اجتماعی و فرهنگی

q37	۶۷۸/۰  ۵۵۲/۷  ۰۰۲/۰*  
q38	۶۰۱/۰  ۱۲۰/۸  ۰۰۰/۰*  
q39	۶۱۴/۰  ۰۱۶/۷  ۰۰۰/۰*  
q40	۷۱۰/۰  ۸۱۰/۷  ۰۰۰/۰*  
q41	۷۲۴/۰  ۹۰۹/۷  ۰۰۰/۰*  
q46	۴۹۴/۰  ۸۹۸/۵  ۰۰۴/۰  

  مندیرضایت

q42	۷۷۴/۰  ۰۸۷/۹  ۰۰۰/۰*  
q43	۶۸۱/۰  ۱۸۱/۸  ۰۰۰/۰*  
q44	۶۰۴/۰  ۳۷۸/۷  ۰۰۰/۰*  
q45	۶۵۹/۰  ۶۵۲/۷  ۰۰۰/۰*  

  
  ها بر متغیر حسی (منبع: نویسندگان)تاثیر زیرمولفه )۷جدول 
	tمقدار 	pمقدار 	بار عاملی	هاشاخصه

	ادراک حسی
	۴۲۱/۵  *۰۰۰/۰  ۷۶۸/۰  بینایی
	۹۳۰/۴  *۰۰۰/۰  ۶۴۳/۰  بویایی
	۳۲۲/۴  *۰۰۰/۰  ۷۰۵/۰  شنوایی
	۳۵۲/۶  *۰۰۰/۰  ۹۶۹/۰  بساوایی
	۸۵۲/۵  *۰۰۰/۰  ۹۲۲/۰  چشایی

  
  )نویسندگان: منبع(درب  هفت مسجد در پژوهش هایفرضیه )۸جدول 

  وضعیت فرضیه  tمقدار   pمقدار   بار عاملی  عوامل موثر
  تایید فرضیه  ۳۵۰/۴  ۰۰۰/۰  ۸۵۹/۰  تاثیر ادراک حسی بر حس تعلق به مکان از بعد عوامل کالبدی

  فرضیهتایید   ۵۱۶/۴  ۰۰۰/۰  ۹۲۹/۰  تاثیر ادراک حسی بر حس تعلق به مکان از بعد اجتماعی و فرهنگی
  تایید فرضیه  ۶۷۶/۲  ۰۰۰/۰  ۲۳۳/۰  تاثیر ادراک حسی بر حس تعلق به مکان از بعد ادراکی و معنایی

  تایید فرضیه  ۱۴۵/۲  ۰۳۲/۰  ۳۲۲/۰  تاثیر عوامل کالبدی بر بعد ادراکی و معنایی
  تایید فرضیه  ۲۱۰/۲  ۰۲۶/۰  ۳۳۷/۰  تاثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی بر بعد ادراکی و معنایی
  رد فرضیه  ۴۷۴/۱  ۱۴۱/۰  ۱۸۵/۰  مندیتاثیر حس تعلق به مکان از بعد ادراکی و معنایی بر رضایت
  تایید فرضیه  ۳۲۵/۲  ۰۱۲/۰  ۴۴۵/۰  مندیتاثیر حس تعلق به مکان از بعد عوامل کالبدی بر رضایت

  تایید فرضیه  ۵۰۵/۲  ۰۱۲/۰  ۳۵۲/۰  مندیتاثیر حس تعلق به مکان از بعد عوامل اجتماعی و فرهنگی بر رضایت
  تایید فرضیه  ۱۲۴/۳  ۰۳۲/۰  ۳۸۲/۰  مندی با نقش میانجی عوامل کالبدیتاثیر ادراک حسی بر رضایت
  تایید فرضیه  ۸۶۳/۳  ۰۰۰/۰  ۳۲۷/۰  مندی با نقش میانجی عوامل اجتماعی و فرهنگیتاثیر ادراک حسی بر رضایت

  رد فرضیه  ۲۳۶/۱  ۱۰۲/۰  ۰۴۳۱/۰  و معناییمندی با نقش میانجی عوامل ادراکی ادراک حسی بر رضایت
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	گیریبحث و نتیجه
از  مندیدر پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تجربه حسی بر رضایت

ه های تجربه حسی پرداختمساجد با درنظرگرفتن نقش میانجی مولفه

جواداالئمه و نامه تدوین و در مساجد شد. به این منظور پرسش
ها در هفت درب در اختیار افراد قرار گرفت. بارهای عاملی همه گویه

  ).٣دار بود (نمودار هر دو مدل در مساجد مورد نظر معنی
  

  
  )نویسندگان: منبع(مساجد  تفکیک به پژوهش هایمولفه نتایج )۳ نمودار

  
های پژوهش حاضر، ادراک حسی بر افزایش با توجه به یافته

مندی در مسجد هفت درب و مسجد جواداالئمه تاثیر رضایت
سزایی دارد. درنتیجه رعایت الگوهای حسی در طراحی عناصر به

مندی به مساجد دهنده مساجد باعث افزایش حس رضایتتشکیل
ای و ایجاد و تقویت الگوهای معماری حسی انطباقی در محله
های ادراک حسی و شود. انسجام محرکهای مذهبی میمکان

طراحی بر مبنای تجربه حسی در فضاهای مذهبی که مملو از 
جانبه نمازگزار توسط های رازگونه هستند، باعث تسخیر همهحس

کان در نزد او ساز ایجاد حس تعلق به مفضاهای مقدس و زمینه
خصوص آیات و احادیثی های دینی بهشوند. این موضوع آموزهمی

 کند.می که در پژوهش حاضر به آنها اشاره شده است را تصدیق
ن آ کنندگاناستفادههمواره براساس عقاید مذهبی  ایمساجد محله

تا حد امکان به اصول، قواعد و آنها و  شودطراحی و ساخته می
کنند. اما گاهی میدر آیات و احادیث توجه  مسجدث های احداروش
های دینی با نیازهای علت عدم آشنایی با تطبیق قواعد و آموزهبه

شوند. های خود میهایی در طراحیروز دچار گسست و ناهنجاری
 صونم الهی، کتابی عنوانبه کریم برای حل این مشکل باید به قرآن

اعصار  و هاتمامی عرصه در بشری حیات برای جاودانه و خطا از
اسب من بسترسازی از توجه بیشتری کرد که در متن خود نمودهایی

 .است کرده گرجلوه ای رامسجدهای محله معماری برای طراحی
ها از ویژگی (ع)های معصومینمنطبق بر آیات قرآن و آموزهمعماری 

این معماری با تغییر و تحول  .و مختصات ممتازی برخوردار است
گسسته و ناهنجار امروزی در زمینه  در بافت و شکل و فرم معماری

جامعه ، تفکر و مبانی معماری قرآنی را به تمامی ساخت مساجد
و اصول دهد و گسترش میکرده اعالم  کنندگان از مساجداستفاده

ی بخشبر مبانی عدالت، قسط، عبادت، امنیت، آرامش و مصونیتآن 
مغایر مبانی که مبانی آنچه را استوار است و براساس همین 

  .کردمتحول خواهد  ،ساز قرآن باشدانسان
توان گفت که درگیرنبودن بخشی از حواس در بحث تجربه حسی می

های دیگر بکشاند و تمرکز تواند ذهن را به سمت وسوسهدر فضا می
فرد را در ایجاد ارتباط محیطی و ارتباط معنوی نمازگزار با معبود 

های حسی مساجد خود کاهش دهد. بنابراین توجه بیشتر به جنبه
ری ضروری است و همچنین اتخاذ اقدامات ای برای طراحان اممحله

ای اثربخش در بازآفرینی الگوهای حسی در معماری مساجد محله
اسالمی، کلید موفقیت در سیستم عملکرد آن است. اگرچه  -ایرانی

گیری درباره چگونگی طراحی ها در تصمیمنقش ساکنین محله
 سیاسی و با -های مذهبی خود با تغییر عوامل اجتماعیمحیط

مداخله نهادهای دولتی در این امر کاهش پیدا کرده است، اما هنوز 
هم در بسیاری از موارد ساکنین محلی کنترل خود بر این گونه 

اند. و اگر در این گیری جمعی حفظ کردهفضاها را از طریق تصمیم
عنوان یک نهاد داوطلبانه، ای بهراستا برای اینکه مسجد محله

مذهبی در تحقق کارکردهای مختلف مردمی، غیرانتفاعی و 
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دینی خود موثرتر باشد، ضرورت شناخت الگوهای  -اجتماعی
معماری حسی تطبیقی و همچنین حرکت عقالنی، مومنانه و 

منظور ایجاد تمدن نوین اسالمی همراه با پیشرفت متعهدانه به
 شود.های زیست بوم ایران بیشتر احساس میمتناسب با آرمان
ایی همچون سطح اقتصادی باال شامل سطح درآمد، هوجود شاخصه

های خاص ساکنین، داشتن مسکن، تحصیالت باال و وجود شغل
داری، پایبندی به اصول دینی و فرهنگی و نگرش دینی مثل دین

حس تعلق به تواند باعث افزایش داشتن تعصبات مذهبی می
های وتگفت بسیاری از تفا توانبنابراین میشود. ای مساجد محله

 گرفته از تفاوتدهنده مساجد نشاتسنتی موجود در الگوهای شکل
ی فضایهای اجتماعی آنها است که این امر تضاد و تفکیک در گروه
 بر و کندمی پشتیبانی را ایشده محلهبین بناهای ساخته ایجادشده

گونه شود که به نقش مکملگذارد. درنتیجه پیشنهاد میمی آنها تاثیر
د، زیرا این امر شوای محله در طراحی مساجد توجه ویژه ساکنین

  .شودای میپذیرترشدن الگوهای معماری مساجد محلهباعث انطباق
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