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مقدمه

ً
یکی از کشورهایی که دارای ساختار شهرهای سنتی و اسالمی است و الگوهای معماری و شهرسازی مناسبی را باز مینمایاند مسلما ایران است که
در طول تاریخ همواره یکی از برجستهترین مراکز تجمع انسانی بوده است .مطالعات نشان میدهد که شهر سنتی منظومۀ بناهایي است که تحت
سیطرۀ بینش سنتی و آدابورسوم آن و متأثر از محدودیتهاي اقلیمي و فني شکل گرفتهاند و الجرم داراي وحدت و همآوایی هستند و اهدافي
متعالي و الهي را پیگیري میکنند (صادقی و همکاران .)1397 ،پر واضح است که این نوآوري در پي دستیافتن به کمالي است که هرگز بهدست
نمیآید ،مگر توسط خداوند آسمانها و زمین؛ و انسان خالق این ودیعۀ الهي را به سوي نظمي خاص سوق میدهد .معمار و شهرساز معتقد به
سنت نوآوري را تکمیل تدریجي دستاورد پیشینیان و سپردن آن به آیندگان میداند و به اندازۀ توان خود ارزشي بر ارزشهاي معماري ميافزاید.
ازاینرو ،فضاي زندگي شهرهای اسالمی ،مانند شهرهای کشورمان ایران ،همواره تحت تأثیر قوانین الهي است که با جاريشدنش تمامي
شئون زندگي مردم را دربر ميگیرد و محیطي معنوی را فراهم ميآورد که نمودش در تمامي بخشهای این شهرها ،از خانه و کوچه تا خیابان و
بازار ،دیده میشود .نتایج مطالعات گذشته شاهد بر این مطلب است ،بهطوری که پژوهشهای بسیاری در این زمینه بر چیستی ،شخصیت،
ساختار ،ارکان ،ابعاد ،الگوها ،انواع ،نمونهها ،و یژگیها ،شئون ،صفات ،تحوالت و تطورات و شاخصهای شهر اسالمی تأ کید داشتهاند
(نقیزاده1394 ،؛ مشکینی و رضایی مقدم .)1393 ،برای ایجاد درکي بهتر از فضاي هستي معتقد به آن شهر اسالمی ،فضاهاي شهري و بناهای
معماري باید به دست معمارانی طراحی شود که مؤمن باشند تا شهروندان مؤمن در فضاهایي قرار گیرند که جلوههایي از حق را بهیاد آورند .یاد
خدا ،محصول عمل هنرمند معمار ،وجه مشترکی است در شهر اسالمی بین مؤمن بهعنوان شهروند این شهر و اثر معماری و فضای شهری
بهعنوان محصول عمل هنرمند .معمار در مسجد ،بازار ،مدرسه و بناهاي دیگر ،ضمن برآوردن نیازهاي مادي استفادهکنندگان ،جلوههایي از
حضور خدا را به تصویر ميکشد .به گفتۀ استیرلن ( ،)1377در واقع مسافر این شهر همیشه خود را در درون چیزي ميبیند ،از حالي به حال
دیگر و از ادراکي به ادراکي دیگر دست مییابد .با این طرز فکر ،بخشهای گوناگون یک شهر اسالمی در نظام پیوسته و هماهنگ ادراکي قرار
ميگیرد؛ اما در این نظام پیوسته ،یکی از بارزترین نمودهای عینی معماری و شهرسازی مجموعههای کاروانسرا و بازار شهری است که همواره
بهعنوان قلب تپندۀ شهر ایفای نقش میکند (لک و حکیمیان)1396 ،؛ چرا که در شهر اسالمی ،استفادهکننده از فضا از دروازههاي شهر به بازار
و کاروانسراهاي اطراف آن وارد میشده است.
مطالعات نشان میدهد که موجودیت کاروانسراها و بازارها در ایرانزمین از گذشتۀ بسیار دور آغاز شده و طی قرون متمادی به علل
گوناگون اقتصادی ،سیاسی ،نظامی و مذهبی بهتدریج تکامل یافته است (ایراندوست و بهمنی اورامانی .)1390 ،با گذشت زمان ،کاروانسراها
به فراموشی سپرده شده و بازار نهتنها کارکرد و هو یت اصلی خود را ازدست داده است ،بلکه مکانهایی به نام پاساژ و مرکز خرید بهوجود آمده
است و عناصر شکلدهندۀ فضا که همواره زیبا و متناسب با فرهنگ و هنر اسالمی و ارزشهای جامعه بوده است درحال افول و فراموشی است
(لک و حکیمیان .)1396 ،بررسی مطالعات نشان میدهد که بیشتر آنها محدود به زیباییهای ظاهری است و پیامد این مسئله ،بروز مشکالت
و ازبینرفتن هو یت و زیبایی در بسیاری از بناهای معماری ایرانی امروزی است .ازاینرو درك و بررسی مقولههای مربوط به زیباییشناسی
بازارهای سنتی ایرانی و مکانهایی مانند سعدالسطنۀ قزو ین با هدف بازآفرینی و احیای این ارزشها ضروری است؛ ارزشهایی دارای کیفیتهای
مطلوب زیباییشناختی که میتواند کالبد بحرانزدۀ شهر ایرانی امروزی را غنایی دوباره بخشد؛ زیرا یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین بنیادهای
هو یتساز در همۀ ابعاد فرهنگی و انسانی جامعه دیدگاه آن جامعه دربارۀ زیباییشناسی است .و یژگیهای زیباییشناسانه و هو یت میتوانند
رابطهای دوسو یه و متقابل داشته باشند (صادقی و همکاران.)1397 ،
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باقرخان سعدالسلطنۀ اصفهانی ،حاکم وقت شهر قزو ین در اواخر دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار (سال  1310هجری قمری) ،با
توجه به مراودات اقتصادی فراوان ایران با روسیه و ترکیه ،دستور داد کاروانسرایی در زمینی به مساحت  2/7هکتار با حدود  400حجره در شهر
قزو ین بنا کنند و لقب خو یش را بر آن نهاد .کاروانسرای سعدالسلطنه پس از حدود دو سال ،یعنی در سال  1312هجری قمری ،با همت دو
معمار اصفهانی و دو معمار قزو ینی به بهرهبرداری رسید.

این کاروانسرا از سراهای تودرتو و پیوستهبههم تشکیل شده است .حجرههایی که در حیاطها واقع شدهاند ،با ایوانچههای کاربندیشده،
کمال زیبایی طرح را نشان میدهند که محورهای شرقی ،غربی ،شمالی و جنوبی بازار از آنها میگذرد .محورهای عمود بر هم در چهار سوق
کاروانسرا به هم میپیوندد و معماری مکتب قزو ین در فضاهای تجاری را به شیوهای بسیار زیبا و ماندگار به نمایش میگذارند .بر فراز این چهار
سوق گنبدی بزرگ و در چهار طرف آن چهار نیمگنبد قرار دارد که همگی دارای کاربندی و در اوج زیبایی هستند.
با عنایت به مطالب گفتهشده ،در این مقاله تالش شده است تا در بستری از مطالعات کتابخانهای و میدانی ،مبانی و مؤلفهها و شاخصهای
زیباییشناسی در آرای متفکران (زیباییشناسی جامع) استخراج و در نمونۀ موردی مطالعه و بررسی و تأثیر آن بر حس تعلق شهروندان مشخص
شود .بهمنظور انجام این مهم ،سعدالسلطنۀ قزو ین انتخاب و شاخصهای زیباییشناسی در عناصر گوناگون شکلدهندۀ آن تحلیل شده است.
همچنین راهکارهایی برای بازآفرینی این ارزشها در مکانهای مشابه ،بهعنوان گونهای از فضاهای منسجم شهری ،ارائه شده است.

پیشینۀ پژوهش
اگرچه امروزه در زمینۀ زیباییشناسی و چگونگی قضاوت و تجربۀ آن تنوع بیحدومرزی در معماری ،برنامهریزی شهری و طراحی شهری ایرانی
دیده میشــود ،مطالعات گوناگونی درخصوص موضوعات مختلف معماری مانند زیباییشناسی بازار و کاروانسراها انجام گرفته است .در این
پژوهش ،مطالعات و دیدگاههای گوناگون در زمینۀ زیباییشناسی بررسی شده است.
صادقی و همکاران ( )1397در پژوهش خود بیان کردند که بررسي مقوله هاي مربوط به ارزش هاي زیبایيشناسي شهرهاي اسالمي در
بازارهاي ایراني با هدف بازآفریني و احیاي این ارزشها ضروري است؛ چرا که به باور حکماي اسالمي ،زیبایيهاي موجود در محیط جلوههایي
از زیبایي مطلق یعني حق تعالي است و بازارها همواره ستون فقرات شهرها بودهاند .این پژوهشگران ،در بستري از مطالعات کتابخانه اي و میداني
و با استفاده از روش تحقیق توصیفي تحلیلي و تحلیل محتوا و شیوۀ تحقیق گروه تمرکز ،شاخص هاي زیبایيشناسي در حکمت متعالیه
(زیبایيشناسي جامع) را استخراج و در مورد کالبد سراي شریفیۀ همدان تحلیل کردند .نتایج نشانگر این مهم بود که مؤلفههاي زیبایي شناسي
جامع در بازارهاي ایراني در قالب دو گونۀ کلي مؤلفههاي ذهني روانشناختي و فرمي کالبدي تقسیم بندي میشوند و عوامل بسیاري ازجمله
نور ،رنگ ،کمال ،تناسب ،هندسه ،سلسلهمراتب در آفرینش این زیبایي تأثیرگذار بوده است.

عابدینی و محمدیان یامی ( )1397در پژوهشی بیان کردند که ساختمانها یکي از عناصر تأثیرگذار عوامل زیبایي منظر در شهرند ،چرا که
به علت مقیاس ،فرم و خصوصیات ساختماني ،تأثیرات گوناگوني از لحاظ بصري و سیماي شهري در محیط میگذارند .امروزه در اغلب
ساختمانها ،همواره از توجه به بسیاري از اصول و معیارهاي معماري و شهرسازي و ارتباط آن با نیازهاي روحي و باطني ،هویت و حس
زیبایيشناسي افراد کاسته شده است .زیبایي خاصیت وجود انسان و تمایل به آن ،از و یژگیهای آدمي است .انسان همواره میکوشد نمود زیبایي
را در زندگي و فضاهاي زیستن خویش درنظر بگیرد .از همین رو ،شناسایي معیارها و اصول زیبایيبخش معماري داراي اهمیت واالیي است.
بهکارگیري معاني و مفاهیم زیبایيشناسي اسالمي در فضاهاي شهري ،عالوهبر حس زیبایيشناسي منبعث از مفاهیم اسالمي در فضاهاي زیستي
شهري ،سبب توجه و بازگشت به نظام ارزشي منطبق با هویت اسالمي در شهرسازي خواهد شد .نتایج پژوهش مزبور نشان ميدهد که تناسب
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و توزان ،مقیاس ،تکرار و تناوب ،تقارن ،تعادل ،مرکزیت ،هماهنگي ،تشابه ،تنوع و تضاد ،نظم ،نظم در بينظمي ،حرکت و آرامش ،نور ،آب،
رنگ ،شفافیت ،فرم و صورت و تزیین عوامل اصلي ایجاد زیبایي ساختمانها در معماري اسالمي است.
طهماسبزاده و علمالهدی ( )1394طی یک مقالهای عنوان کردند که تربیت از خصلتهای انسانی است .بر اساس تعالیم اسالمی ،فطرت
انسان دارای اقتضائاتی برای تربیتکردن است که یکی از آنها زیباییجو یی و زیباییطلبی است .خداوند برای تربیت انسان به زیباییجو یی وی
اشاره میکند و زبان کتاب هدایت خود را متناسب با آن انتخاب میکند .در ادامه ،به ادبیات نظری کاروانسراها پرداخته شده است.
نیکخواه و همکاران ( )2020بر اساس نتایج پژوهش خود عنوان میکنند که در بررسی رابطۀ انسان و محیط ،شناخت عناصر کالبدی،
و یژگیهای محسوس محیط و معانی و پیامهای برخاسته از آن حائز اهمیت است .احساس تعلق مفهومی است که در مرحلۀ توصیف ،به ابعاد
و عوامل تشکیلدهندۀ آن قابل تجزیه است ،اما در مرحلۀ ادراک ،درکی کلی از محبت و عاطفه به مکان است که شاید حتی برای شخص قابل
وصف و بیان نباشد .تعلق به مکان پیوندی است بین یک فرد یا گروه و مکان ،که بر اساس سطح فضایی ،درجۀ اختصاصیبودن و و یژگیهای
اجتماعی یا کالبدی مکان متفاوت است و از طریق احساس ،شناخت و فرایندهای روانشناسانۀ رفتاری آشکار میشود .تجارب جهانی نمایانگر
این است که فضاهای عمومی شهری میتوانند محملی برای بروز ارزشهای فرهنگی و بستری مناسب برای تعامالت و توسعۀ اجتماعی برای
هو یتسازی و هو یتپذیری شهروندان و توسعۀ پایداری انسانی بهشمار آیند که باید ارزیابی شوند.
مطالعات گذشته نشان میدهد که کاهش احساس تعلق به جامعه آسیبهای اجتماعی و پیامدهای بسیار مخربی ازجمله کاهش امید به
آینده ،افزایش مهاجرت ،احساس جدایی و انزوای فردی ،ازخودبیگانگی ،گرایش به ارزشهای بیگانه ،کاهش احساس امنیت ،مخدوششدن
روابط بین حقوق و تکالیف نقشها ،کاهش وفاق اجتماعی و ازبینرفتن انسجام اجتماعی ،کاهش انگیزه برای پیشرفت و توسعۀ جامعه خواهد
داشت (صاحبی و همکاران ،1394 ،ص  .)122با وجود اینکه عوامل کالبدی اهمیت زیادی در زمینهسازی ورود و سپس توقف افراد درون یک
فضا دارند ،آنچه بیش از عوامل کالبدی در حضور و تعامل اجتماعی افراد مؤثر است ،پیشبینی و خلق رو یدادهای اجتماعی است که در عین
ایجاد فرصتهای مشارکت در فعالیتهای اجتماعی ،زمینهساز افزایش حس تعلق به مکان نیز هست(علیمردانی و همکاران ،1394 ،ص .)6
پژوهشهای بسیاری درخصوص حس تعلق شهروندان صورت گرفته است که در آنها ،عالوهبر متغیرهای مربوط به معماری ،به سایر
عوامل تأثیرگذار هم اشاره شده است .برای مثال ،پژوهشی در کشور قطر انجام گرفته است که احساس تعلق شهروندان به همسایگی در کشورهای
شورای همکاری خلیج فارس را با تمرکز بر دولت قطر بررسی کرده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که اطالعات کمی دربارۀ چگونگی
تأثیر «ذخایر» سرمایۀ اجتماعی ،دینداری و مشارکت مدنی شهروندان در احساس تعلق آنها به همسایگی خود در کشورهای شورای همکاری
خلیج فارس وجود دارد .در مطالعۀ حاضر ،با تجزیهوتحلیل دادههای دو موج از نظرسنجیهای ملی که در قطر انجام شده است ،به این سؤال
پرداخته شده که ابعاد مختلف سرمایۀ اجتماعی و تأثیر آن بر دلبستگی جامعه در سطح محله چگونه است .نتایج حاکی از آن است که حتی پس
از کنترل طیف وسیعی از متغیرهای جمعیتی ،سرمایۀ اجتماعی تأثیر قوی در احساس تعلق شهروندان به جوامع خود دارد .نتایج برای پژوهشگران
با توجه به برجستگی مفهوم سرمایۀ اجتماعی برای سیاستگذارانی که درگیر ساختن جامعهای یکپارچه و متنوعاند که افرادی با پیشینههای را دربر
داشته باشد پیامدهایی دارد (.)Diop et al., 2022
با اینکه پژوهشهای متفاوتی درخصوص حس تعلق شهروندان و همچنین عناصر کالبدی تأثیرگذار در این حس انجام شده است ،اما
مطالعات کمتری درخصوص رابطۀ بین مؤلفههای ذهنی روانشناختی (نور ،رنگ ،کمال و ادراک ،اصل سادگی) و حس تعلق شهروندان صورت
گرفته است.
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ادبیات پژوهش
سراها و کاروانسراهای سر پوشیده بهعنوان فضاهای مهم مرکز تجار ی داخل شهر ی
کاروانسرا ،در لغت ،جای بیتوته و استراحت کاروانیان و سفرگران در روزگاران قدیم بوده است .کاروانسرا دارای دری بزرگ و چوبی به نام دروازه
بود که شبها برای نگهداری از جان و مال بهسرآوردگان آن بسته میشد .بیشتر کاروانسراها یک ورودی به نام داالن داشتند؛ راهروی دراز با طاق
ضربی آجری که از روزنهای آن نور میگرفت .تاورنیه دربارۀ کاروانسراهای دوران قدیم نوشته است« :بنای آنها مربع است ،بیشتر یک طبقهاند.
یک در بزرگ مدخل آن است .در ضلع وسط یک تاالر بزرگ ساخته شده که مخصوص محترمین است ،در دو سوی تاالرهای وسط اتاقها و
حجرات کوچکی است ،برای عامۀ مردم .کاروانسراها دارای یک حیاط بزرگ بوده که سکو یی به نام بارانداز در وسط آن برای خالیکردن بار و
همچنین در حیاط کاروانسراها سکوها یا شاهنشینهایی برای استراحت و خواب کاروانیان در هوای مناسب وجود داشت .بنای کاروانسرا از
آجر و گاه نمای آن از کاشی بوده است .در داالن یا حیاط کاروانسرا نیز محلی برای خریدوفروش کاالهای موردنیاز کاروان موجود بوده است.
کاروانسراها برای آب مصرفی کاروان آبانبار یا چاهی هم داشتهاند .این بنا یادگاری از دوران باستان بهشمار میرود ،چنانکه در دورۀ ساسانی
کاروانسراهایی وجود داشته ،از جمله آنها کاروانسرای دروازه گچ است ».استاد گرامی مهندس پیرنیا از گونهای کاروانسرای باستانی به نام
«کاربات» سخن گفته است .نوع دیگری از کاروانسرا رباط (ربات) یا کاروانسراهای سر راه یا بیرون شهری است .گونۀ دیگری از کاروانسرا،
ً
کاروانسرای کوهستانی است .این نوع کاروانسراها «معموال شامل اتاقهای کوچکی هستند که بهآسانی گرم میشوند و در شبهای سرد زمستان
ً
پناهگاه خوبی بهشمار میروند .غالبا نیمی از این پناهگاهها سایهبانی برای جلوگیری از نفوذ برف و آب باران دارند .داخل پناهگاه بسیار ساده
است .این پناهگاه شامل یک تاالر است که دارای طاقچههایی برای وسایل و گاه نیز دارای یک اتاق کوچک به نام صندوقخانه هستند .بهندرت
در کنار این نوع پناهگاهها حیاط قرار دارد» .در گذشتهها به کاروانسرا «خان» هم میگفتهاند .این واژه در بسیاری از کشورهای اسالمی ازجمله
ترکیه هم راه یافته است .در یزد ،گاهی بهجای کاروانسرا «تیم» بهکار برده میشود .چنانکه تیم در فرهنگهای فارسی هم بهجای کاروانسرا و
تیمچه که در لغت به معنای کاروانسرای کوچک است به نوعی از سرا گفته میشده است (شمس.)1388 ،
از نظر معماری ،ایران دارای کاروانسراهای متنوعی بوده و معماران ایران از طرحها و نقشههای گوناگونی برای ایجاد کاروانسراها استفاده
میکردند .با توجه به تنوع طرحها و نقشههای کاروانسراهای ایران ،این کاروانسراها به گروههایی تقسیم میشوند .کاروانسراهای ایران از نظر
قرارگرفتن در موقعیتهای جغرافیایی ایران کنونی به چهار گروه تقسیم میشود که از نظر معماری ،با وجود شباهت زیادی که بین بناهای هر گروه
دیده میشود ،در جزئیات هریک و یژگیهایی بهچشم میخورد که تنوعی حیرتآور دارد .این چهار گروه عبارتاند از:

ً
 .1کاروانسراهای کامال پوشیدۀ مناطق کوهستانی
 .2کاروانسراهای کرانۀ خلیج فارس
 .3کاروانسراهای سواحل جنوبی دریای خزر
 .4کاروانسراهای حیاطدار مناطق مرکزی ایران

کاروانسرای سعدالسلطنه یکی از بزرگترین و کاملترین کاروانسراهای درونشهری بوده است که قدمت آن به دورۀ قاجار در زمان سلطنت
ناصرالدینشاه بازمیگردد و توسط حاکم قزو ین به نام باقرخان سعدالسلطنه بنا شده است و قدمتی 130ساله دارد .مساحت این کاروانسرا 2/7
هکتار و دارای هفت حیاط به نامهای بهشتیان ،نگارالسلطنه ،سعدالسلطنه ،سعدیه ،حیاط قهرمانی ،شترخان و حیاط خدمات است؛ این حیاطها
ً
در سالهای اخیر نامگذاری شده است .این کاروانسرا فقط مخصوص تجارت و دادوستد بوده و حجرهها کامال در اختیار تجار قزو ینی قرار داشته
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است .کاروانهایی که از دیگر شهرها میآمدند بارهای خود را در حیاط نگارالسلطنه یا شترخان که بارانداز بود تخلیه میکردند و میرفتند ،چرا که
شبها در آن مکان کسی اتراق داده نمیشد .در وسط بارانداز حیاطی کوچکی قرار داشت که باعث روشنایی و تهو یۀ فضای بارانداز میشد.

انگارههای مؤثر در خلق ز یبایی در فرهنگ اسالمی
پر واضح است که زیبایی نسبی است و به معنی حالت و کیفیت زیبا وعبارت است از نظم و هماهنگی بههمراه عظمت و پاکی که در شیء وجود
دارد و عقل و تخیل و تمایالت عالی انسان را به تحسین وا میدارد و لذت و انبساط پدید میآورد (معین .)1387 ،زیباییشناسي از منظرهاي
گوناگون قابل بحث است .مفهوم این واژه در هریک از حوزههاي معرفتشناسانه ،علوم عقلي و علوم نظري ،علوم قدیم و علوم جدید معنایي
تفکیکپذیر دارد (صادقی و همکاران .)1397 ،بر اساس گفتههای فیلسوفان و عالمان اسالمی ،معماران و شهرسازان نیز مفاهیمی مرتبط با
زیباییشناسی در زمینۀ معماری و شهرسازی ایرانی اسالمی مطرح و عناصر و مؤلفههای زیباییشناسی در شهر ایرانی اسالمی را معرفی کردهاند.
هماهنگی و تناسب جزء و کل بحث اساسی زیبایی است و هر فضایی را در شهر نمیتوان فضای شهری دانست ،مگر آنکه بر اساس قواعد
زیباییشناسی شکل گرفته باشد (توسلی.)1373 ،
زیبایی در شهر و بنای ایرانی اسالمی را عناصری چون نماد و رمز ،لذت و مطلوبیت ،هو یت ،ذوق ،کمال ،پاکی ،هماهنگی ،معنو یت،
امنیت ،ذکر ،یادآوری ،علم ،آگاهی ،هدایت ،آرامش ،فقدان احساس غربت ،معناداربودن محیط ،نورانیت ،قانونمندی ،دوری از زشتی ،رنگ،
وحدت ،تعادل ،حد ،حریم ،اندازه ،مقیاس انسانی و وحدت در کثرت تشکیل میدهد (نقیزاده.)1386 ،
به نظر اخوان الصفا نظم ،هماهنگی موسیقایی ،ترکیب منظم اشکال بصری ،تناسب مطلوب و تقارن جزو مؤلفههای زیباشناسی است.
همچنین به نظر ابن هیثم نور ،رنگ ،تناسب و ترکیب نیز میتواند جزو این مؤلفهها باشد ،زیرا او زیبایی را نه عاملی بسیط ،که تعامل پیچیدهای
میان عوامل تعریفکنندۀ آن میدانست.

سؤال پژوهش
مؤلفۀ ذهنی ـ روانشناختی زیباییشناسی ایرانی اسالمی با احساس تعلق شهروندان چه نوع رابطهای دارد (مثبت یا منفی)؟

روششناسی
این تحقیق بهمنظور بازشناخت مؤلفهها و شاخصهای زیباییشناسی در آرای متفکران زیباییشناسی جامع و تحلیل این شاخصها در کالبد
برای کاروانسرای سعدالسلطنۀ قزو ین انجام شده که از روشهای کمی از نوع توصیفی ـ پیمایشی بهره گرفته است.

چارچوب نظر ی
مؤلفههای ذهنی ـ روانشناختی و شاخصهای ز یباییشناسی
پژوهش بر اساس حکمت متعالیه و زیباییشناسی جامع صورت گرفته است .حکمای اسالمی در مکتب حکمت متعالیه زیبایی پدیدارها را
امری حقیقی و وجودی بهشمار میآورند ،احساس زیبایی و لذت را ناشی از ادراک وجود میدانند و ازآنجاکه وجود و ابزار ادراکی انسان را متنوع
میدانند ،برای زیبایی انواعی قائلاند (نقرهکار و همکاران .)1387 ،به نظر متخصصان و صاحبنظران حکمت متعالیه بهخصوص صدرالمتألهین
شیرازي ،زیباییشناسی چهارمرحلهای است .بدین صورت که در آن با سیری پو یا ،انسان ابتدا به حوزۀ زیباییهای حقیقی وارد میشود ،آنها را
کسب میکند و سپس دوباره به همین عالم باز میگرداند .این سلوک چهارمرحلهای پایگاه مهمی را پدید میآورد که همۀ مکاتب دیگر ،فلسفۀ
اسالمی را در درون خود جمع میکند .هر زیبایي پرتوي از زیبایي و کمال خداوند است و زیبایي را که در این جهان است سایه و پرتوي از زیبایي
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موجود در جهانهاي باال و عوالم دیگر ميداند .هر نیرو ،کمال ،منظره و زیبایي که در این جهان فرودین یافت ميشود ،در حقیقت سایه و
تصویرهایي است از آنچه در جهان فرازین وجود دارد (هاشمنژاد .)1385 ،مفهوم ذهنی ـ روانشناختی این مؤلفه نشانگر جنبههای نمادین
ماهوی زیباییشناسی جامع است که نقش مهمی در شکلگیری معماری و شهرسازی ایران اسالمی دارد .مؤلفۀهای ذهنی ـ روانشناختی و
شاخصهای زیباییشناسی جامع استخراجشده از طریق مطالعات تئوریکی در جدول  1آورده شده است.
درمورد مؤلفۀ تأثیر بر مخاطب ،دریافتکننده و آمادگی ادراک وی باید گفت چنانچه بر این اعتقاد باشیم که معماری ایرانی معماری
حقیقتجو است و حقیقت آن کمال است و اصل کمال از ذات پروردگار است ،پس هرآنچه در معماری حضور دارد عضوی از اوست .رنگ و
بافت مصالح بومی و نور خورشید آرامشبخش است و ادراک فضا را برای مخاطب سریعتر میکند (صادقی و همکاران .)1397
جدول  :1مؤلفههای ذهنی ـ روانشناختی و شاخصهای ز یباییشناسی جامع (صادقی و همکاران)1397 ،
نام مؤلفه

ذهنی ـ روانشناختی

شاخصها

مصداق

رنگ و نور

پنجرهها

کمال و ادراک

همجواری با سایر عناصر و شیوۀ طراحی

اصل سادگی

در طراحی پالن ،در انتخاب مصالح

تأثیر بر مخاطب

همجواری با سایر عناصر و شیوۀ طراحی

شکل  :1نمایی از سرای سعدالسلطنۀ قزوین ()https://lastsecond.ir
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شکل  :2نمونۀ بررسیشدۀ مؤلفۀ نور و رنگ مجموعۀ بازار سعدالسلطنه ()https://lastsecond.ir

حس تعلق به فضاهای شهر ی

ً
پژوهشها نشان میدهد که عموما حس مکان با احساس تعلق همراه است و ممکن است با احساس عاطفی به یک مکان عجین شود .پر واضح
ً
است که یک مکان میتواند احساس ریشهداربودن را تقو یت کند و هو یتبخشی را با محلی خاص عجین سازد .چون ریشهداربودن غالبا با حس
ناخودآگاه مکان همراه است ،چنین حسی طبیعیترین و بنیادیترین اتصال بین انسان و مکان است .زندگی شهری نشان داده است که مردم به
احساس هو یت و تعلق به مکان و یا قلمروی خاص نیاز دارند و این باعث میشود که از طریق مکان و در طول زمان ،تجارت مشترک مهم و
اساسی بین مردم ایجاد شود .نتیجه این خواهد شد که افراد نیازمندند که احساس تعلق به یک موجودیت جمعی یا یک مکان داشته باشند؛
همچنین به هو یتی شخصی نیازمندند که از طریق جدایی مکانی ،داشتن خصوصیات متفاوت و قابلتشخیص یا حضور در محلی خاص بهوجود
میآید (.)Breux & Bédard, 2013
طبق پژوهشهای پیشین ،با افزایش احساس تعلق فرد به یک مکان ،میزان توجه و مراقبت فرد از آن نیز افزایش مییابد ( Lim, & Barton,

 .)2010احساس تعلق به مکان برخاسته از فعالیتها و تعامالت بین انسان و مکان ،و انسان و انسان در مکانی خاص است و با تأثیر متقابل
احساسات ،دانش ،باورها و رفتارها با مکانی خاص سروکار دارد .عالوهبراین ،بین میزان احساس تعلق فرد به مکان و توجه او به آن ارتباطی
مستقیم وجود دارد .عوامل متعددی در ایجاد و افزایش احساس تعلق به مکان مؤثر است که در این مقاله به تأثیر مؤلفۀ ذهنی ـ روانشناختی
زیباشناسی ایرانی اسالمی بر احساس تعلق شهروندان پرداخته شده است.

شرکتکنندگان
جامعۀ آماری این پژوهش شهروندان بازدیدکننده از سرای سعدالسلطنۀ قزو یناند که در قزو ین سکونت دارند و تعداد پاسخگو یان ،با توجه به
اینکه تحلیل و آنالیز دادهها با استفاده از روش معادالت ساختاری است 165 ،نفر است (بهازای هر سؤال پرسشنامه دستکم ده نفر نمونه)
(.)Kline, 2015, p. 16

دادهها
برای سنجش تأثیرگذاری مؤلفهها ،این موارد ذیل در پرسشنامهای مطرح و سنجیده شد :تنوع استفادهکنندگان ،ارتباط با بافت پیرامون ،پالن،
فضاهای درونی ،ورودیها ،تزیینات و مصالح .سؤاالت بهصورت طیف پنچگزینهای تأثیرگذاری خیلی زیاد ،تأثیرگذاری زیاد ،تأثیرگذاری
متوسط ،تأثیرگذاری کم و تأثیرگذاری خیلی کم سنجیده شدند .برای سنجش متغیر احساس تعلق (این متغیر بدون مؤلفه است و با چند سؤال
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حاج میرصادقی  /تأثیر مؤلفۀ ذهنی ـ روانشناختی زیباییشناسی ایرانی اسالمی در حس تعلق شهروندان
سنجیده شده است) ،از پنج سوال استفاده شد :خاطرهانگیزی مکان ،عالقه به این مکان نسبتبه سایر نقاط شهر ،دلبستگی به مکان ،افتخار به
وجود این مکان در شهر ،بخشی از وجود خود دانستن این مکان .این سؤاالت هم با طیف پنجگز ینهای لیکرت سنجیده شد (ساالریپور و
همکاران.)1398 ،

روش جمعآور ی دادهها
دادهها در بخش توصیفی با روشهای مشاهده ،مرور متون و منابع و در بخش پیمایشی با پرسشنامۀ محققساخته گردآوری شده است .روش
نمونهگیری از نوع غیراحتمالی هدفمند بوده است.

روش آمار ی
دادهها در این پژوهش با روش معادالت ساختاری و استفاده از نرمافزار آموس تجزیهوتحلیل شده است .مـدلیابـی معـادالت سـاختاری
( 1)SEMو فنون زیـرمجموعـۀ آن ازجملـه تحلیـل عامـلی تأییـدی ( 2)CFAبهمنظور آزمـون روابـط پیچیـده بیـن متغیرهای انسـانی بـهکار
گرفته میشـود .ایـن دسـته از فنون بـرای مقاصـد متعـددی ازجمله بررسی روایی ابزارهای سـنجش بهکار میروند .در ارزیابی مدل ساختاري
ارائهشده ،الزم است معناداري وزن رگرسیونی (بار عاملی) سازههاي مختلف پرسشنامه در پیشبینی گو یههاي مربوط بررسی شود تا از برازندگی
مدلهاي اندازهگیري و پذیرفتنیبودن نشانگرهاي آنها در اندازهگیري سازهها اطمینان بهدست آید .این مهم با استفاده از شیوۀ تحلیل عاملی
تأییدي و نرمافزار آموسانجام شده است.

یافتهها
یکی از پیشفرضهای اصلی انجام معادالت ساختاری نرمالبودن توزیع دادهها است که با توجه به خروجی نرمافزار آموس کلیۀ سؤاالت دارای
توزیع نرمال بودند .پس از آزمون نرمالبودن پراکندگی دادۀ شاخصهای بررسی تحلیل عاملی تأییدی برای مؤلفۀ ذهنی ـ روانشناختی ،نتایج
بهدستآمده به شرح جدول  2است.
جدول  :2مشخصات پاسخگو یان
متغیر
جنسیت

تحصیالت

سابقۀ بازدید از سرای سعدالسلطنه

نوع

فراوانی

درصد

زن

101

61

مرد

64

39

دیپلم و پایینتر

50

30

لیسانس

82

50

فوقلیسانس

30

18

دکتری

3

2

کمتر از پنج بار درسال

61

37

پنج تا ده بار در سال

47

28

یازده تا پانزده بار در سال

35

21

بیشتر از پانزده بار درسال

22

14

1. Structural Equation Modeling
2. Confirmatory Factor Analysis

109

مطالعات میانرشتهای معماری ایران ،دورۀ  ،1شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1401
165

جمع

100%

جدول  2نشان میدهد که بیشتر پاسخگو یان زن بودهاند و تحصیالت کارشناسی (لیسانس) داشتهاند .همچنین سابقۀ بازدید آنها از سرای
سعدالسلطنه کمتر از پنج سال بوده است.

روایی شاخص رنگ و نور مؤلفۀ ذهنی ـ روانشناختی
با توجه به اینکه در مدل تحلیل عاملی تأییدی برازشیافته ،وزن رگرسیونی تمامی متغیرها در پیشبینی گو یههاي پرسشنامه بیشتر از  0/5است،
در نهایت هفت گو یه تجزیهوتحلیل شد .نتایج تحلیل عاملی تأییدي براي گو یههايباقیمانده به همراه شاخصهاي برازش مدل تحلیل عاملی
تأییدی در جدول  3ارائه شده است .این شاخصها نشان از برازش مطلوب مدلهاي اندازهگیري داشته و معناداري بارشدن هر متغیر مشاهدهشده
به متغیر مکنون مربوط به آن تأیید شده است .همچنین باالتربودن متوسط واریانس استخراجشده از  0/5و پایایی ترکیبی بیشتر از  0/7بیانگر
روایی شاخص رنگ و نور مؤلفۀ ذهنی ـ روانشناختی است.
جدول  :3روایی شاخص رنگ و نور مؤلفۀ ذهنی ـ روانشناختی
شاخص

رنگ و نور

عناصر تشکیلدهنده (سرای سعدالسلطنه)

بار عاملی

تنوع استفادهکنندگان

0/80

ارتباط با بافت پیرامون

0/56

پالن

0/60

فضاهای درونی

0/50

ورودیها

0/91

تزیینات

0/78

مصالح

0/82

پایایی ترکیبی

0/923

شکل  :3بررسی روایی و پایایی ( )CFAبرای شاخص نور و رنگ
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براي الگوي معادلۀ ساختاري برازشیافته ،کاي اسکوئر برابر با  ،13/268شاخص برازش تطبیقی و نیکو یی برازش به ترتیب  0/99وریشۀ میانگین
مربعات باقیمانده  0/063بهدست آمده است .تمامی شاخصهاي برازش الگوي نهایی از نقاط برش پیشگفته مطلوبتر است که از برازش
ً
کامال رضایتبخش مدل حکایت دارد.

روایی شاخص کمال و ادراک مؤلفۀ ذهنی ـ روانشناختی
با توجه به اینکه در مدل  CFAبرازشیافته ،وزن رگرسیونی تمامی متغیرها در پیشبینی گو یههاي پرسشنامه بیشتر از  0/5است ،نتایج تحلیل
عاملی تأییدي براي گو یههاي باقیمانده به همراه شاخصهاي برازش مدل  CFAدر جدول  3ارائه شده است .این شاخصها نشان از برازش
مطلوب مدلهاي اندازهگیري دارد و معناداري بارشدن هر متغیر مشاهدهشده به متغیر مکنون مربوط به آن تأیید میشود .همچنین ،باالتربودن
متوسط واریانس استخراجشده از  0/5و پایایی ترکیبی بیشتر از  0/7بیانگر روایی شاخص کمال و ادراک مؤلفۀ ذهنی ـ روانشناختی است.
جدول  :4روایی شاخص کمال و ادراک مؤلفۀ ذهنی ـ روانشناختی
شاخص

کمال و ادراک

عناصر تشکیلدهنده (سرای سعدالسلطنه)

بار عاملی

تنوع استفادهکنندگان

0/54

ارتباط با بافت پیرامون

0/96

پالن

0/95

فضاهای درونی

0/92

ورودیها

0/98

تزیینات

0/51

مصالح

0/51

پایایی ترکیبی

0/947

شکل  :4بررسی روایی و پایایی ( )CFAبرای شاخص کمال و ادراک
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براي الگوي معادلۀ ساختاري برازشیافته ،کاي اسکوئر برابر با  ،13/765شاخص برازش تطبیقی و نیکو یی برازش به ترتیب  0/99و ریشۀ میانگین
مربعات باقیمانده  0/077بهدست آمده است .تمامی شاخصهاي برازش الگوي نهایی از نقاط برش پیشگفته مطلوبتر است که از برازش
ً
کامال رضایتبخش مدل حکایت دارد.

روایی شاخص اصل سادگی مؤلفۀ ذهنی ـ روانشناختی
در این مدل نیز ،با توجه به اینکه در مدل  CFAبرازشیافته ،وزن رگرسیونی تمامی متغیرها در پیشبینی گو یههاي پرسشنامه باالیبیشتر از 0/5
است ،نتایج تحلیل عاملی تأییدي براي گو یههاي باقیمانده به همراه شاخصهاي برازش مدل  CFAدر جدول  4ارائه شده است .این شاخصها
نشان از برازش مطلوب مدلهاي اندازهگیري دارد و معناداري بارشدن هر متغیر مشاهدهشده به متغیر مکنون مربوط به آن تأیید میشود .همچنین،
باالتربودن متوسط واریانس استخراجشده از  0/5و پایایی ترکیبی بیشتر از  0/7بیانگر روایی شاخص اصل سادگی مؤلفۀ ذهنی ـ روانشناختی است.
جدول  :5روایی شاخص اصل سادگی مؤلفۀ ذهنی ـ روانشناختی
شاخص

اصل سادگی

عناصر تشکیلدهنده (سرای سعدالسلطنه)

بار عاملی

تنوع استفادهکنندگان

0/50

ارتباط با بافت پیرامون

0/97

پالن

0/95

فضاهای درونی

0/96

ورودیها

0/95

تزیینات

0/94

مصالح

0/53

پایایی ترکیبی

0/96

شکل  :5بررسی روایی و پایایی ( )CFAبرای شاخص اصل سادگی
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حاج میرصادقی  /تأثیر مؤلفۀ ذهنی ـ روانشناختی زیباییشناسی ایرانی اسالمی در حس تعلق شهروندان
براي الگوي معادلۀ ساختاري برازشیافته ،کاي اسکوئر برابر با  ،5/562شاخص برازش تطبیقی و نیکو یی برازش به ترتیب یک و ریشۀ میانگین
مربعات باقیمانده  0/024بهدست آمده است .تمامي شاخصهاي برازش الگوي نهایی از نقاط برش پیشگفته مطلوبتر است که از برازش
ً
کامال رضایتبخش مدل حکایت دارد.

روایی شاخص تأثیر در مخاطب مؤلفۀ ذهنی ـ روانشناختی
در مدل نهایی ،تأثیر مخاطب مؤلفۀ ذهنی ـ روانشناختی نیز با توجه به اینکه در مدل  CFAبرازشیافته ،وزن رگرسیونی تمامی متغیرها در
پیشبینی گو یههاي پرسشنامه بیشتر از  0/5است ،نتایج تحلیل عاملی تأییدي براي گو یههاي باقیمانده به همراه شاخصهاي برازش مدل CFA

در جدول  5ارائه شده است .این شاخصها نشان از برازش مطلوب مدلهاي اندازهگیري دارد و معناداري بارشدن هر متغیر مشاهدهشده به متغیر
مکنون مربوط به آن تأیید میشود .همچنین ،باالتربودن متوسط واریانس استخراجشده از  0/5و پایایی ترکیبی ببشتر از  0/7بیانگر روایی شاخص

اصل سادگی مؤلفۀ ذهنی ـ روانشناختی است.
جدول  :6روایی شاخص تأثیر در مخاطب مؤلفۀ ذهنی ـ روانشناختی
شاخص

تأثیر بر مخاطب
(دریافتکننده)

عناصر تشکیلدهنده (سرای سعدالسلطنه)

بار عاملی

تنوع استفادهکنندگان

0/50

ارتباط با بافت پیرامون

0/97

پالن

0/95

فضاهای درونی

0/96

ورودیها

0/93

تزیینات

0/94

مصالح

0/51

پایایی ترکیبی

0/956

شکل  :6بررسی روایی و پایایی ( )CFAبرای شاخص تأثیر در مخاطب
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براي الگوي معادلۀ ساختاري برازشیافته ،کاي اسکوئر برابر با  ،3/525شاخص برازش تطبیقی و نیکو یی برازش به ترتیب یک و ریشۀ میانگین
ً
مربعات باقیمانده صفر بهدست آمده است .تمامی شاخصهاي برازش الگوي نهایی از نقاط برش پیشگفته مطلوبتر است که از برازش کامال
رضایتبخش مدل حکایت دارد.

بحث و بررسی
بررسیها نشان میدهد که دیدگاه جامعه در زمینۀ زیباییشناسی یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین بنیادهای هو یتساز در همۀ ابعاد فرهنگی و
انسانی جامعه است .نتایج پژوهشهای پیشین اذعان میدارد که در تفکر ایرانی اسالمی ،هنرمند باید صورت حقیقت را بشناسد و شکل یا قالب
حقیقت را درک کند و ازآنجاکه یکی از نتایج مترتب بر هنرها تجلی زیبایی است ،فضای حاصل از ظهور هنر باید نشانگر زیبایی باشد (صادقی
و همکاران.)1397 ،
برای پاسخ به سؤال اصلی پژوهش ،یعنی تأثیر مؤلفۀ ذهنی ـ روانشناختی در احساس تعلق شهروندان از معادالت ساختاری استفاده شده
است که نتیجه به شرح مدل شکل  7است.

شکل  :7مدل کلی پژوهش برای بررسی تأثیر مؤلفۀ ذهنی ـ روانشناختی در حس تعلق

براي الگوي معادلۀ ساختاري برازشیافته ،کاي اسکوئر برابر با  ،109/187شاخص برازش تطبیقی و نیکو یی برازش به ترتیب  0/941و ریشۀ
میانگین مربعات باقیمانده  0/041بهدست آمده است .تمامی شاخصهاي برازش الگوي نهایی از نقاط برش پیشگفته مطلوبتر است که از
ً
برازش کامال رضایتبخش مدل حکایت دارد .همچنین ،میزان ضریب مسیر (تأثیر مؤلفۀ ذهنی ـ شناختی در احساس تعلق شهروندان برابر
 0/73و میزان آمارۀ تی برابر  6/533و میزان خطای استاندارد برابر  0/070است که نشان از تأثیر مستقیم و معنادار در سطح اطمینان  95درصد
متغیر مؤلفۀ ذهنی ـ شناختی در احساس تعلق شهروندان دارد.

نتیجهگیر ی
بنابر نتایج پژوهش ،نور نشانی از حرکت به سمت حقیقت است و این مطلب در سراهای ایرانی در کنار عوامل دیگری مانند موقعیت قرارگیری
بنا و چگونگی استفاده از آن مطرح میشود .پر واضح است که در فضاهای سراهای ایرانی همچون سعدالسلطنۀ قزو ین از سلسلهمراتب نور در
تاریکی برای حرکت و هدایت از فضایی به فضای دیگر بهدقت استفاده شده است .روشهای استفاده از نور در این سرا (سعدالسلطنه) بهصورت
تأمل در چگونگی ورود نور بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم (عناصر واسطه) و قابلرؤ یت برای ناظر یا غیرقابل رؤ یت ،تغییر در ماهیت ظاهری
نور به لحاظ شفاف ،نیمهشفاف یا کدربودن از طریق انتخاب مصالح ،رسیدن به کیفیات خاص مطلوب محیط با ایجاد مکث و کنترل بازتاب
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نور بهوسیلۀ عناصر طبیعی ،مکانیابی روزنههای واردکنندۀ نور نسبتبه فضاهای داخلی و نظام فعالیتهای درونی برای تعریف فضا به مدد
تاریکی و نبود نور است .رنگها نیز که از تابش نور حاصل میشوند ،نماد تجلی وحدت در کثرت و وابستگی کثرت به وحدت است .در سرای
سعدالسلطنه تنوع رنگ در تزیینات و مصالح (با انتخاب مصالح بومی دارای وحدت) بر زیبایی این سرا افزوده است .طبق یافتههای پژوهش،
رنگ و بافت مصالح بومی و نور خورشید آرامشبخش است و ادراک فضا را برای مخاطب سریعتر میکند .در سرای سعدالسلطنه بهنظر میرسد
مخاطب با عبور از سلسلهمراتب حرکتی که از نظر ابعاد و تاریکی و روشنی فضاهایی متبایناند به این سرا میرسد و این ،ادراک فضا را برای
مخاطب میسر میکند.

از طرف دیگر ،بهنظر میرسد برای تقو یت تعامالت اجتماعی و ارتقای مکانهای تاریخی همچون سرای سعدالسلطنه مدیریت شهری
رو یکرد مناسبی در بهره برداری از آن اتخاذ نکرده است .این رو یکرد مبتنیبر ایدههای هنرمندان بوده و اختیارات الزم به آنها را برای دخالت و
مدیریت رو یدادهای شهری ،از ایده تا اجرا ،داده است .این مکان محیطی بهدور از آلودگی ناشی ترافیک موتوری فراهم کرده که خود فرصتی
بزرگ است برای حضور بیشتر شهروندان و گردشگران در مرکز تاریخی شهر قزو ین .نتایج این پژوهش نشان میدهد که سرای سعدالسلطنه
جاذب طیف گستردهای از اقشار اجتماعی (بزرگساالن و جوانان) است که احساس تعلق خاصی به آن از خود نشان میدهند .این مکان ،فارغ از
محل سکونت ،برای همۀ کاربران وگردشگران خاطرهانگیز است .نکتۀ بسیار مهم این است که این افزایش احسای تعلق و واکنش مثبت اجتماعی
به سرای تاریخی سعدالسلطنۀ شهر قزو ین برای مدیریت شهری مزیت بهشمار میرود .باید بر این نکته تأکید کرد که سنت سراهای ایرانی همچون
سرای سعدالسلطنه خواهان آرامش و زیبایی توأمان است که این مورد مهم از طریق حفظ اصول و احیا و بازآفرینی مؤلفههای ازدسترفته
امکانپذیر است .در این زمینه ،شناخت تصور ذهنی کسبه و حفظ هو یت فضاهای داخلی بهمنظور افزایش احساس تعلق مردم به فضا و
شکلگیری ذهنیت آنان ،شناخت مصالح بومی بهکاررفته و ترکیب بجا و متناسب آنها بر اساس ساماندهی مؤلفۀهای اصلی همچون
ذهنی ــ روانشناختی و کالبدی فضا از طریق رو یکردهای کارشناسمحور و مردممحور و بهرهگیری از نظر مردم و کارشناسان در بازآفرینی
زیبایی فضاهای شهری و توجه به ابعاد عینی و ذهنی فضا نقش مهمی ایفا خواهد کرد.
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he Effect of the Mental-Psychological component of Iranian-Islamic
Aesthetics on the Sense of Belonging of the Citizens: A case study of
Saad al-Sultana Caravanserai in Qazvin
Reihaneh Sadat Hajmirsadeghi1
Abstract
One of the objective manifestations of traditional Iranian architecture and urban planning is historical
buildings such as Caravanserai and bazaars. According to the researchers of the Islamic world, the
beauties around us are manifestations of absolute beauty, the Supreme Being, and Caravanserai and
Bazaar have always played a role as attractions and the backbone of cities, so the study of categories
related to aesthetic values. Islamic cities in Iranian bazaars and Caravanserai s with the aim of recreating
and reviving these values seem necessary. The purpose of this study is to investigate the effect of mental
- psychological components (light, color, perfection and perception, the principle of simplicity) on
citizens' sense of belonging. The research method used is descriptive-survey and the research collection
tool is a structured questionnaire. The sampling method is non-probabilistic available (targeted) and the
statistical population is the research of graduates and students of architecture and the method of data
analysis is structural equations modelling. The results showed that the dimensions of Mentalpsychological component have a positive effect on citizens' sense of belonging of Qazvin with refers to
Saad Al-Saltanah Caravanserai.
Keywords: Mental-psychological component, Citizens' sense of belonging, Saad Al-Saltanah
Caravanserai, Qazvin, Structural equations modelling
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