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 مقدمه

است که  رانیمسلمًا ا اندینمایرا باز م یمناسب یو شهرساز یمعمار یاست و الگوها یو اسالم یسنت یساختار شهرها یکه دارا ییاز کشورها یکی
که تحت  استبناهایي  ۀمنظوم یدهد که شهر سنتیبوده است. مطالعات نشان م یمراکز تجمع انسان نیتراز برجسته یکیهمواره  خیدر طول تار

و اهدافي  هستند ییآواو الجرم داراي وحدت و هم انداقلیمي و فني شکل گرفته هايورسوم آن و متأثر از محدودیتو آداب یبینش سنت ۀسیطر
 دستبهیافتن به کمالي است که هرگز که این نوآوري در پي دست است(. پر واضح 1397و همکاران،  ی)صادق کنندیممتعالي و الهي را پیگیري 

. معمار و شهرساز معتقد به دهدیالهي را به سوي نظمي خاص سوق م ۀاین ودیع خالقو انسان  ن؛یها و زمسمانآند او، مگر توسط خددیآینم
 . افزایدهاي معماري ميتوان خود ارزشي بر ارزش ۀو به انداز داندیمنوآوري را تکمیل تدریجي دستاورد پیشینیان و سپردن آن به آیندگان  سنت  

شدنش تمامي که با جاري استقوانین الهي  ریهمواره تحت تأث ران،یکشورمان ا یمانند شهرها ،یاسالم ی، فضاي زندگي شهرهارونیازا
از خانه و کوچه تا خیابان و  ها،شهر نیا یهاآورد که نمودش در تمامي بخشرا فراهم مي یو محیطي معنو ردیگشئون زندگي مردم را دربر مي

، تیشخص ،یستیبر چ نهیزم نیا در یاریبس یهاپژوهش که یطوره، بستامطلب  نیمطالعات گذشته شاهد بر ا جیشود. نتایم دهید ،بازار
اند داشته دیکأت یشهر اسالم یهاها، شئون، صفات، تحوالت و تطورات و شاخصیژگیها، وساختار، ارکان، ابعاد، الگوها، انواع، نمونه

 ی، فضاهاي شهري و بناهایایجاد درکي بهتر از فضاي هستي معتقد به آن شهر اسالم ی(. برا1393مقدم،  ییو رضا ینیمشک ؛1394زاده، ی)نق
 ادییاد آورند. هایي از حق را بهکه جلوه رندیمن باشند تا شهروندان مؤمن در فضاهایي قرار گؤکه م شود یطراح یمعماران دست به دیمعماري با

 یشهر یو فضا یشهر و اثر معمار نیعنوان شهروند امؤمن به نیب یاست در شهر اسالم یعمل هنرمند معمار، وجه مشترک حصولم ،خدا
هایي از کنندگان، جلوهضمن برآوردن نیازهاي مادي استفاده ،عنوان محصول عمل هنرمند. معمار در مسجد، بازار، مدرسه و بناهاي دیگربه

بیند، از حالي به حال ر واقع مسافر این شهر همیشه خود را در درون چیزي ميد ،(1377) رلنیاست ۀگفت بهکشد. مي رحضور خدا را به تصوی
در نظام پیوسته و هماهنگ ادراکي قرار  یشهر اسالم کی گوناگون یهابخش ،. با این طرز فکرابدییدیگر و از ادراکي به ادراکي دیگر دست م

است که همواره  یسرا و بازار شهرکاروان یهامجموعه یو شهرساز یمعمار ینیع ینمودها نیاز بارزتر یکی وسته،ینظام پ نیگیرد؛ اما در امي
هاي شهر به بازار کننده از فضا از دروازهاستفاده ،ی(؛ چرا که در شهر اسالم1396 ان،یمیحک وکند )لک ینقش م یفایشهر ا ۀقلب تپند عنوانبه

 شده است.یسراهاي اطراف آن وارد مو کاروان
 عللبه  یقرون متماد یدور آغاز شده و ط اریبس ۀاز گذشت نیزمرانیسراها و بازارها در اکاروان تیدهد که موجودینشان ممطالعات 
سراها کاروان ،(. با گذشت زمان1390 ،یاورامان یو بهمن راندوستیاست )ا افتهیتکامل  جیتدربه یو مذهب ینظام ،یاسیس ،یگوناگون اقتصاد

وجود آمده هب دینام پاساژ و مرکز خر هب ییهاخود را ازدست داده است، بلکه مکان یاصل تیتنها کارکرد و هوده و بازار نهسپرده ش یبه فراموش
 است یدرحال افول و فراموش استجامعه بوده  یهاو ارزش یو متناسب با فرهنگ و هنر اسالم بایفضا که همواره ز ۀدهندعناصر شکل و است

مسئله، بروز مشکالت  نیا امدیاست و پ یظاهر یهاییبایمحدود به ز هاآن شتریدهد که بیمطالعات نشان م یبررس(. 1396 ان،یمی)لک و حک
 یشناسییبایزمربوط به  یهامقوله یدرك و بررس رونیازااست.  یامروز یرانیا یمعمار یاز بناها یاریدر بس ییبایو ز تیرفتن هونیو ازب

 یهاتیفیک یدارا ییهاارزش ؛است یها ضرورارزش نیا یایو اح ینیبا هدف بازآفر نیقزو ۀسعدالسطن مانند ییهاو مکان یرانیا یسنت یبازارها
 یادهایبن نیرگذارتریو تأث نیتراز مهم یکی رایدوباره بخشد؛ ز ییرا غنا یامروز یرانیشهر ا ۀزدتواند کالبد بحرانیکه م یشناختییبایمطلوب ز

توانند یم تیشناسانه و هوییبایز یهایژگیاست. و یشناسییبایز ۀآن جامعه دربار دگاهیجامعه د یو انسان یابعاد فرهنگ ۀساز در همتیهو
 (.1397و همکاران،  یو متقابل داشته باشند )صادق هیدوسو یارابطه
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با  ،(یقمر یهجر 1310شاه قاجار )سال  نیاصرالددر اواخر دوران سلطنت ن نیحاکم وقت شهر قزو ،یاصفهان ۀباقرخان سعدالسلطن
حجره در شهر  400هکتار با حدود  7/2به مساحت  ینیدر زم ییسرا، دستور داد کاروانهیو ترک هیبا روس رانیفراوان ا یتوجه به مراودات اقتصاد

با همت دو  ،یقمر یهجر 1312در سال  یعنی ،از حدود دو سال پسسعدالسلطنه  یسرارا بر آن نهاد. کاروان شیبنا کنند و لقب خو نیقزو
 .دیرس یبرداربه بهره ینیو دو معمار قزو یمعمار اصفهان

 شده،یکاربند یهاوانچهیا با اند،شده واقعها اطیح در که ییهاحجره. است شده لیتشک همبهوستهیپ و تودرتو یسراها از سراکاروان نیا
 سوق چهار در هم بر عمود یمحورها. گذردیم هاآن از بازار یجنوب و یشمال ،یغرب ،یشرق یمحورها که دهندیم نشان را طرح ییبایز کمال

 چهار نیا فراز بر. گذارندیم شینما به ماندگار و بایز اریبس یاوهیش به را یتجار یفضاها در نیقزو مکتب یمعمار و ونددیپیم هم به سراکاروان
 .هستند ییبایز اوج در و یکاربند یدارا یهمگ که دارد قرار گنبدمین چهار آن طرف چهار در و بزرگ یگنبد سوق

 یهاها و شاخصمؤلفه و یمبان ،یدانیو م یااز مطالعات کتابخانه یتا در بستر است شده تالشمقاله  نیا در ،شدهگفتهبه مطالب  تیبا عنا
آن بر حس تعلق شهروندان مشخص  ریو تأث یمطالعه و بررس یمورد ۀجامع( استخراج و در نمون یشناسییبایمتفکران )ز یدر آرا یشناسییبایز

شده است.  لیتحل آن ۀدهنددر عناصر گوناگون شکل یشناسییبایز یهاانتخاب و شاخص نیقزو ۀمهم، سعدالسلطن نیمنظور انجام ا. بهشود
 ارائه شده است. ،یمنسجم شهر یاز فضاها یاعنوان گونهبه مشابه، یهاها در مکانارزش نیا ینیبازآفر یبرا ییراهکارها نیهمچن

 پژوهش ۀنیشیپ

 یرانیا یشهر یو طراح یشهر یزیر، برنامهیدر معمار یحدومرزیآن تنوع ب ۀقضاوت و تجرب یو چگونگ یشناسییبایز ۀنیامروزه در زم اگرچه
 نیا در. است گرفته انجام هاسراکاروان و بازار یشناسییبایز مانند یمعمار مختلف موضوعات درخصوص یگوناگون مطالعات ،شــودیم دهید

 .است شده یبررس یشناسییبایز ۀنیدر زم گوناگون یهادگاهید و مطالعات پژوهش،
 در اسالمي شهرهاي شناسيزیبایي هاي ارزش به مربوط هاي بررسي مقوله که کردند انیب خود پژوهش در( 1397) همکاران و یصادق

 هایيجلوه محیط در موجود هايزیبایي اسالمي، حکماي باور به که چرا است؛ ضروريها ارزش این احیاي و بازآفریني هدف با ایراني بازارهاي
 میداني و اي کتابخانه مطالعات از بستري در پژوهشگران، نیا. اندبودهستون فقرات شهرها  همواره بازارها و است تعالي حق یعني مطلق زیبایي از
 متعالیه حکمت در شناسيزیبایي هاي شاخص تمرکز، گروه تحقیق ۀشیو و محتوا تحلیل  وصیفي تحلیلي وت تحقیق روش از استفاده با و
 شناسي زیبایي هايمؤلفه که بود مهم این نشانگر نتایج. کردند  تحلیل همدان ۀشریفی سراي کالبد مورد در و استخراج را( جامع شناسيزیبایي)

 ازجمله بسیاري عوامل و شوندیم بندي تقسیم کالبدي فرمي و شناختيروان ذهني هايهکلي مؤلف ۀزارهاي ایراني در قالب دو گونبا در جامع
 .است بوده تأثیرگذار زیبایي این آفرینش در مراتبسلسله هندسه، تناسب، کمال، رنگ، نور،

چرا که  ،ها یکي از عناصر تأثیرگذار عوامل زیبایي منظر در شهرندساختمان که کردند انیب یپژوهش در( 1397) یامی انیمحمد و ینیعابد
. امروزه در اغلب گذارندیممحیط  درمقیاس، فرم و خصوصیات ساختماني، تأثیرات گوناگوني از لحاظ بصري و سیماي شهري  علتبه 

 حسبه بسیاري از اصول و معیارهاي معماري و شهرسازي و ارتباط آن با نیازهاي روحي و باطني، هویت و  همواره از توجه ،هاساختمان
نمود زیبایي  کوشدیمآدمي است. انسان همواره  یهایژگیواز  ،شناسي افراد کاسته شده است. زیبایي خاصیت وجود انسان و تمایل به آنزیبایي

بخش معماري داراي اهمیت واالیي است. شناسایي معیارها و اصول زیبایي ،رنظر بگیرد. از همین رورا در زندگي و فضاهاي زیستن خویش د
شناسي منبعث از مفاهیم اسالمي در فضاهاي زیستي بر حس زیبایيشناسي اسالمي در فضاهاي شهري، عالوهکارگیري معاني و مفاهیم زیبایيبه

تناسب  کهدهد نشان مي مزبور. نتایج پژوهش شدبق با هویت اسالمي در شهرسازي خواهد سبب توجه و بازگشت به نظام ارزشي منط ،شهري
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نظمي، حرکت و آرامش، نور، آب، و توزان، مقیاس، تکرار و تناوب، تقارن، تعادل، مرکزیت، هماهنگي، تشابه، تنوع و تضاد، نظم، نظم در بي
 .استها در معماري اسالمي ین عوامل اصلي ایجاد زیبایي ساختمانیرنگ، شفافیت، فرم و صورت و تز

، فطرت یمالاس میاست. بر اساس تعال یانسان یهااز خصلت تیترب که کردند عنوان یامقاله کی یط( 1394) یالهدعلم و زادهطهماسب
 یو ییجوییبایانسان به ز تیترب یاست. خداوند برا یطلبییبایو ز ییجوییبایها زاز آن یکیکردن است که تیترب یبرا یاقتضائات یانسان دارا

 .است شده پرداخته سراهاکاروان ینظر اتیادب به ادامه، درکند. یآن انتخاب م باخود را متناسب  تیکند و زبان کتاب هدایاشاره م
، ی، شناخت عناصر کالبدطیانسان و مح ۀرابط یدر بررس که کنندیم عنوان خود پژوهش جینتا اساس بر (2020)نیکخواه و همکاران  

، به ابعاد فیتوص ۀاست که در مرحل یاست. احساس تعلق مفهوم تیبرخاسته از آن حائز اهم یهاامیو پ یو معان طیمحسوس مح یهایژگیو
شخص قابل  یبرا یحت دیست که شااز محبت و عاطفه به مکان ا یکل یادراک، درک ۀاست، اما در مرحل هیآن قابل تجز ۀدهندلیو عوامل تشک

 یهایژگیبودن و ویاختصاص ۀ، درجییگروه و مکان، که بر اساس سطح فضا ایفرد  کی نیاست ب یوندینباشد. تعلق به مکان پ انیوصف و ب
 انگرینما یتجارب جهاند. شویآشکار م یرفتار ۀشناسانروان یندهایاحساس، شناخت و فرا قیمکان متفاوت است و از طر یکالبد ای یاجتماع

 یبرا یاجتماع ۀتعامالت و توسع یمناسب برا یو بستر یفرهنگ یهابروز ارزش یبرا یتوانند محملیم یشهر یعموم یاست که فضاها نیا
 .شوند یابیارز دیباکه  ندیشمار آبه یانسان یداریپا ۀشهروندان و توسع یریپذتیو هو یسازتیهو

 به دیام کاهش ازجمله یمخرب اریبس یامدهایو پ یاجتماع یهابیکه کاهش احساس تعلق به جامعه آس دهدیم نشان گذشته مطالعات
شدن ، مخدوشتی، کاهش احساس امنگانهیب یهاارزش به شی، گرایگانگیازخودب ،یفرد یانزوا و یی، احساس جدامهاجرت شی، افزاندهیآ

 خواهدجامعه  ۀو توسع شرفتیپ یبرا زهی، کاهش انگیرفتن انسجام اجتماعنیو ازب یها، کاهش وفاق اجتماعنقش فیحقوق و تکال نیروابط ب
 کیورود و سپس توقف افراد درون  یسازنهیدر زم یادیز تیاهم یکه عوامل کالبدنیبا وجود ا (.122 ص ،1394و همکاران،  ی)صاحب داشت

 نیاست که در ع یاجتماع یدادهایو خلق رو ینیبشیافراد مؤثر است، پ یدر حضور و تعامل اجتماع یاز عوامل کالبد شیآنچه ب دارند،فضا 
 (. 6 ص ،1394و همکاران،  یمردانی)علهست زیحس تعلق به مکان ن شیافزاساز نهی، زمیاجتماع یهاتیمشارکت در فعال یهافرصت جادیا

 ریسا به ،یمعمار به مربوط یرهایمتغ برعالوه ها،آن در که است گرفته صورت شهروندان تعلق حس درخصوص یاریبس یهاپژوهش
 یکشورها در یگیهمسا به شهروندان تعلق احساس که است گرفته انجام قطر کشور در یپژوهش مثال، یبرا. است شده اشاره هم رگذاریتأث عوامل

 یچگونگ ۀدربار یکم اطالعات که دهدیم نشان پژوهش نیا جینتا. است کرده یبررس قطر دولت بر تمرکز با را فارس جیخل یهمکار یشورا
 یهمکار یشورا یکشورها در خود یگیهمسا به هاآن تعلق احساس در شهروندان یمدن مشارکت و یندارید ،یاجتماع یۀسرما «ریذخا» ریتأث
 سؤال نیا به است، شده انجام قطر در که یمل یهاینظرسنج از موج دو یهاداده لیوتحلهیتجز با حاضر، ۀمطالع در. دارد وجود فارس جیخل

 پس یحت که است آن از یحاک جینتا. است چگونه محله سطح در جامعه یدلبستگ بر آن ریتأث و یاجتماع یۀسرما مختلف ابعاد که شده پرداخته
 پژوهشگران یبرا جینتا. دارد خود جوامع به شهروندان تعلق احساس در یقو ریتأث یاجتماع یۀسرما ،یتیجمع یرهایمتغ از یعیوس فیط کنترل از
 دربر را یهانهیشیپ با یافراد که اندمتنوع و کپارچهی یاجامعه ساختن ریدرگ که یاستگذارانیس یبرا یاجتماع یۀسرما مفهوم یبرجستگ به توجه با

 (.Diop et al., 2022) دارد ییامدهایپ باشد داشته
 اما است، شده انجام حس نیا در رگذاریتأث یکالبد عناصر نیهمچن و شهروندان تعلق حس درخصوص یمتفاوت یهاپژوهش کهنیا با

 صورت شهروندان تعلق حس و( یو ادراک، اصل سادگ مال)نور، رنگ، ک یشناختروان یذهن یهامؤلفه نیب ۀرابط درخصوص یکمتر مطالعات
 . است گرفته
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  پژوهش اتیادب

پوشیده به یهاسراناسراها و کارو    یداخل شهر  یمهم مرکز تجار  یفضاهاعنوان سر

به نام دروازه  یبزرگ و چوب یدر یسرا دارابوده است. کاروان میو سفرگران در روزگاران قد انیو استراحت کاروان توتهیب یجا ،در لغت ،سراناکارو
دراز با طاق  یراهرو ؛به نام داالن داشتند یورود کیسراها کاروان شتریشد. بیسرآوردگان آن بسته ماز جان و مال به یدارنگه یها برابود که شب

ند. اطبقه کی شتریها مربع است، بآن یبنا»نوشته است:  میدوران قد یسراهاکاروان ۀدربار نیهگرفت. تاوریآن نور م یهاکه از روزن یآجر یضرب
ها و وسط اتاق یتاالرها یدر دو سو است، نیتاالر بزرگ ساخته شده که مخصوص محترم کیدر بزرگ مدخل آن است. در ضلع وسط  کی

کردن بار و یخال یبرابه نام بارانداز در وسط آن  ییبزرگ بوده که سکو اطیح کی یسراها دارامردم. کاروان ۀعام یاست، برا یحجرات کوچک
سرا از کاروان یمناسب وجود داشت. بنا یدر هوا انیاستراحت و خواب کاروان یبرا ییهانینششاه ایسراها سکوها کاروان اطیدر ح نیهمچن

کاروان موجود بوده است.  ازیموردن یوفروش کاالهادیخر یبرا یمحل زیسرا نکاروان اطیح ایبوده است. در داالن  یآن از کاش یآجر و گاه نما
 یساسان ۀکه در دوررود، چنانیشمار ماز دوران باستان به یادگاریبنا  نیاند. اهم داشته یچاه ایانبار کاروان آب یآب مصرف یسراها براکاروان
به نام  یباستان یسراکاروان یااز گونه ایرنیمهندس پ یاستاد گرام« گچ است. دروازه یسراها کاروانوجود داشته، از جمله آن ییسراهاکاروان

سرا، از کاروان یگرید ۀاست. گون یشهر رونیب ایسر راه  یسراهاکاروان ایسرا رباط )ربات( از کاروان یگریسخن گفته است. نوع د« کاربات»
سرد زمستان  یهاشوند و در شبیگرم م یآسانهستند که به یکوچک یهاشامل اتاق الً معمو»سراها نوع کاروان نیاست. ا یکوهستان یسراکاروان

ساده  اریاز نفوذ برف و آب باران دارند. داخل پناهگاه بس یریجلوگ یبرا یبانهیها ساپناهگاه نیاز ا یمین روند. غالباً یشمار مبه یپناهگاه خوب
ندرت خانه هستند. بهاتاق کوچک به نام صندوق کی یدارا زیو گاه ن لیوسا یبرا ییهاقچهطا یتاالر است که دارا کیپناهگاه شامل  نیاست. ا

ازجمله  یاسالم یاز کشورها یاریواژه در بس نیاند. اگفتهیهم م« خان»سرا ها به کارواندر گذشته«. قرار دارد اطیها حنوع پناهگاه نیدر کنار ا
سرا و کاروان یجاهم به یفارس یهادر فرهنگ میکه تشود. چنانیکار برده مبه «میت»سرا کاروان یجابه یگاه زد،یاست. در  افتهیهم راه  هیترک

 (.1388شده است )شمس، یاز سرا گفته م یکوچک است به نوع یسراکاروان یکه در لغت به معنا مچهیت
سراها استفاده کاروان جادیا یبرا یگوناگون یهاها و نقشهاز طرح رانیبوده و معماران ا یمتنوع یسراهاکاروان یدارا رانیا ،یاز نظر معمار

از نظر  رانیا یسراهاشوند. کاروانیم میتقس ییهاسراها به گروهکاروان نیا ران،یا یسراهاکاروان یهاها و نقشهکردند. با توجه به تنوع طرحیم
هر گروه  یبناها نیکه ب یادیشباهت ز وجود با ،یکه از نظر معمار شودیم میبه چهار گروه تقس یکنون رانیا ییایجغراف یهاتیقرارگرفتن در موقع

 :از اندبارتچهار گروه ع نی. اداردآور رتیح یکه تنوع خوردیچشم مبه ییهایژگیو کیهر اتیئشود، در جزیم دهید
 یمناطق کوهستان ۀدیکاماًل پوش یسراها. کاروان1
 فارس جیخل ۀکران یسراها. کاروان2
 خزر یایدر یسواحل جنوب یسراها. کاروان3
 رانیا یمناطق مرکز داراطیح یسراها. کاروان4

 سلطنت زمان در قاجار ۀدور به آن قدمت که است بوده یشهردرون یسراهاکاروان نیترکامل و نیتربزرگ از یکی سعدالسلطنه یسراکاروان
 7/2 سراکاروان نیا مساحت. دارد ساله130 یقدمت و است شده بنا سعدالسلطنه باقرخان نام به نیقزو حاکم توسط و گرددیبازم شاهنیناصرالد

 هااطیح نیا است؛ خدمات اطیح و شترخان ،یقهرمان اطیح ه،یسعد سعدالسلطنه، نگارالسلطنه، ان،یبهشت یهانام به اطیح هفت یدارا و هکتار
 داشته قرار ینیقزو تجار اریاخت در کامالً  هاحجره و بوده دادوستد و تجارت مخصوص فقط سراکاروان نیا. است شده یگذارنام ریاخ یهاسال در
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 که چرا رفتند،یم و کردندیم هیتخل بود بارانداز که شترخان ای نگارالسلطنه اطیح در را خود یبارها آمدندیم شهرها گرید از که ییهاکاروان. است
 .شدیم بارانداز یفضا یۀتهو و ییروشنا باعث که داشت قرار یکوچک یاطیح بارانداز وسط در. شدینم داده اتراق یکس مکان آن در هاشب

 یاسالم فرهنگ در ییبایز  خلق در مؤثر یهاانگاره

 وجود ءیش در که یپاک و عظمت همراهبه یهماهنگ و نظم از است وعبارت بایز تیفیک و حالت یمعن به و است ینسب ییبایز که است واضح پر
 منظرهاي از شناسيیزیبای(. 1387 ن،ی)مع آوردیم دیپد انبساط و لذت و داردیم وا نیتحس به را انسان یعال التیتما و لیتخ و عقل و دارد

 معنایي جدید علوم و قدیم علوم نظري، علوم و عقلي علوم شناسانه،معرفت هايحوزه از هریک در واژه این مفهوم. است بحث قابل گوناگون
 با مرتبط یمیمفاه زین شهرسازان و معماران ،یاسالم عالمان و لسوفانیف یهاگفته اساس بر(. 1397 همکاران، و ی)صادق دارد ریپذتفکیک

. اندکرده یمعرف را یاسالم یرانیا شهر در یشناسییبایز یهامؤلفه و عناصر و مطرح یاسالم یرانیا یشهرساز و یمعمار ۀنیزم در یشناسییبایز
 قواعد اساس بر کهآن مگر دانست، یشهر یفضا توانینم شهر در را ییفضا هر و است ییبایز یاساس بحث کل و جزء تناسب و یهماهنگ

 (.1373 ،یتوسل) باشد گرفته شکل یشناسییبایز
 ت،یمعنو ،یهماهنگ ،یپاک کمال، ذوق، ت،یهو ت،یمطلوب و لذت رمز، و نماد چون یعناصر را یاسالم یرانیا یبنا و شهر در ییبایز

گاه علم، ،یادآوری ذکر، ت،یامن  رنگ، ،یزشت از یدور ،یقانونمند ت،ینوران ط،یمح معناداربودن غربت، احساس فقدان آرامش، ت،یهدا ،یآ
 (.1386 زاده،ی)نق دهدیم لیتشک کثرت در وحدت و یانسان اسیمق اندازه، م،یحر حد، تعادل، وحدت،
. است یباشناسیز یهامؤلفه جزو تقارنو  مطلوب تناسب ،یبصر اشکال منظم بیترک ،ییقایموس یهماهنگ نظم، الصفا اخوان نظر به

 یادهیچیپ تعامل که ط،یبس یعامل نه را ییبایز او رایز باشد، هامؤلفه نیا جزو تواندیم زین بیترکو  تناسب رنگ، نور، ثمیه ابن نظر به نیهمچن
 . دانستیم آن ۀکنندفیتعر عوامل انیم

 پژوهش سؤال

 ؟(یمنف ای)مثبت  دارد یارابطه نوع چهاحساس تعلق شهروندان  با یاسالم یرانیا یشناسییبایز یشناختروان ـ یذهن ۀمؤلف

 یشناسروش

ها در کالبد شاخص نیا لیجامع و تحل یشناسییبایزمتفکران  یدر آرا یشناسییبایز یهاها و شاخصبازشناخت مؤلفه منظوربه قیتحق نیا
 بهره گرفته است.   یشیمایپ ـ یفیتوص نوع از یکم   یهااز روش که شده انجام نیقزو ۀسعدالسلطن یسراکاروان یبرا

  ینظر  چارچوب

  یشناسییبایز  یهاشاخص و یشناختروان ـ یذهن یهامؤلفه

 راها داریپد ییبایز هیمتعال حکمت مکتب در یاسالم یحکما. استگرفته  صورت جامع یشناسییبایز و هیمتعال حکمت اساس بر پژوهش
 متنوع را انسان یادراک ابزار و وجود ازآنجاکه و دانندیم وجود ادراک از یناش را لذت و ییبایز احساس آورند،یم شماربه یوجود و یقیحق یامر

 صدرالمتألهین خصوصبه هیمتعال حکمت نظرانصاحب و متخصصان نظر به(. 1387 ،و همکاران کار)نقره اندقائل یانواع ییبایز یبرا دانند،یم
 را هاآن شود،یم وارد یقیحق یهاییبایز ۀحوز به ابتدا انسان ا،یپو یریس با آن در که صورت نیبد. است یاچهارمرحله یشناسییبایز شیرازي،

 ۀفلسف گر،ید مکاتب ۀهم که آوردیم دیپد را یمهم گاهیپا یاچهارمرحله سلوک نیا. گرداندیم باز عالم نیهم به دوباره سپس و کندیم کسب
 زیبایي از پرتوي و سایه است جهان این در که را زیبایي و است خداوند کمال و زیبایي از پرتوي زیبایي هر. کندیم جمع خود درون در را یاسالم
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 و سایه حقیقت در شود،مي یافت فرودین جهان این در که زیبایي و منظره کمال، نیرو، هر. داندمي دیگر عوالم و باال هايجهان در موجود
 نینماد یهاجنبه نشانگر مؤلفه نیا یشناختروان ـ یذهن مفهوم(. 1385 نژاد،دارد )هاشم وجود فرازین جهان در آنچه از است تصویرهایي

 و یشناختروان ـ یذهن یهاۀمؤلف. دارد یاسالم رانیا یشهرساز و یمعمار یریگشکل در یمهم نقش که است جامع یشناسییبایز یماهو
 . است شده آورده 1 جدول در یکیتئور مطالعات قیطر از شدهاستخراج جامع یشناسییبایز یهاشاخص

 یمعمار یرانیا یکه معمار میاعتقاد باش نیگفت چنانچه بر ا دیبا یادراک و یکننده و آمادگافتیبر مخاطب، در ریتأث ۀدرمورد مؤلف
از اوست. رنگ و  یحضور دارد عضو یآن کمال است و اصل کمال از ذات پروردگار است، پس هرآنچه در معمار قتیجو است و حققتیحق

 (. 1397 همکاران و یصادقکند )یتر معیمخاطب سر یبخش است و ادراک فضا را براآرامش دیو نور خورش یبافت مصالح بوم

 (1397و همکاران،  ی)صادق جامع یشناسییبایز  یهاشاخص و یشناختروان ـ یذهن یهامؤلفه: 1 جدول

 مصداق هاشاخص مؤلفه نام

 یشناختروان ـ یذهن

 هاپنجره نور و رنگ

 یطراح ۀویش و عناصر ریسا با یجوارهم ادراک و کمال

 مصالح انتخاب در پالن، یطراح در یسادگ اصل

 یطراح ۀویش و عناصر ریسا با یجوارهم مخاطب بر ریتأث

 (https://lastsecond.ir) نیقزو  ۀسعدالسلطن یاز سرا یی: نما1شکل 
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 (https://lastsecond.irبازار سعدالسلطنه ) ۀنور و رنگ مجموع ۀمؤلف ۀشدیبررس ۀ: نمون2شکل 

 یشهر  یفضاها به تعلق حس

 واضح پر. شود نیعج مکان کی به یعاطف احساس بااست  ممکن و است همراه تعلق احساس با مکان حس عموماً  که دهدیم نشان هاپژوهش
 حس با غالباً  داربودنشهیر چون. سازد نیعج خاص یمحل با را یبخشتیهو و کند تیتقو را داربودنشهیر احساس تواندیم مکان کی که است

گاه  به مردم که است داده نشان یشهر یزندگ. است مکان و انسان نیب اتصال نیتریادیبن و نیتریعیطب یحس نیچن است، همراه مکان ناخودآ
 و مهم مشترک تجارت زمان، طول در و مکان قیطر از که شودیم باعث نیا و دارند ازین خاص یقلمرو ایو مکان به تعلق و تیهو احساس

 باشند؛ داشته مکان کی ای یجمع تیموجود کی به تعلق احساس که ازمندندین افراد که شد خواهد نیا جهینت. شود جادیا مردم نیب یاساس
 وجودبه خاص یمحل در حضور ای صیتشخقابل و متفاوت اتیخصوص داشتن ،یمکان ییجدا قیطر از که ازمندندین یشخص یتیهو به نیهمچن

 (.Breux & Bédard, 2013) دیآیم
 ,Lim, & Barton) ابدییم شیافزا زین آن از فرد مراقبت و توجه زانیم مکان، کی به فرد تعلق احساس شیافزا با ن،یشیپ یهاپژوهش طبق

 متقابل ریتأث با و است خاص یمکان در انسانو  انسان و مکان،و  انسان نیب تعامالت و هاتیفعال از برخاسته مکان به تعلق احساس(. 2010
 یارتباط آن به او توجه و مکان به فرد تعلق احساس زانیم نیب ن،یبراعالوه .دارد کارسرو خاص یمکان با رفتارها و باورها دانش، احساسات،

 یشناختروان ـ یذهن ۀمؤلف ریتأث به مقاله نیا در کهاست  مؤثر مکان به تعلقاحساس  شیافزا و جادیا در یمتعدد عوامل. دارد وجود میمستق
 .است شده پرداخته شهروندان تعلق احساس بر یاسالم یرانیا یباشناسیز

  کنندگانشرکت

 به توجه با ان،یگوپاسختعداد  ودارند  سکونت نیقزو در که اندنیقزو ۀسعدالسلطن یسرا از دکنندهیبازد شهروندان پژوهش نیا یآمار ۀجامع
( نمونه نفر ده کمدست نامهپرسش سؤال هر یازابهنفر است ) 165 است، یساختار معادالت روش از استفاده با هاداده زیآنال و لیتحل کهنیا
(Kline, 2015, p. 16.) 

  هاداده
، پالن، رامونیکنندگان، ارتباط با بافت پشد: تنوع استفاده دهیمطرح و سنج یانامهدر پرسش لیموارد ذ نیا ،هامؤلفه یگذارریسنجش تأث یبرا

 یرگذاریتأث اد،یز یرگذاریتأث اد،یز یلیخ یرگذاریتأث یانهیگزپنچ فیصورت طهب سؤاالت .و مصالح ناتییها، تزیورود ،یدرون یفضاها
 سؤال چند با و است مؤلفه بدون ریمتغ نیتعلق )ا احساس ریسنجش متغ یشدند. برا دهیکم سنج یلیخ یرگذاریکم و تأث یرگذاریتأثمتوسط، 
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افتخار به  ،به مکان یدلبستگ ر،شه نقاط ریبه سامکان نسبت نیعالقه به ا ،مکان یزیانگاز پنج سوال استفاده شد: خاطره ،است( شده دهیسنج
 و پوریرشد )ساال دهیسنج کرتیل یانهیگزپنج فیاالت هم با طؤس نیمکان. ا نیاز وجود خود دانستن ا یبخش ،مکان در شهر نیوجود ا

 .(1398 همکاران،
 هاداده یآور جمع روش

. روش استشده  یگردآور ساختهمحقق ۀنامپرسش با یشیمایپ بخش در ومشاهده، مرور متون و منابع  یهابا روش یفیتوص بخش در هاداده
 است.  بودههدفمند  یاحتمالریاز نوع غ یریگنمونه

  یآمار  روش 
 یمعـادالت سـاختار یابـیمـدل. است هشد لیوتحلهیافزار آموس تجزاستفاده از نرم و یبا روش معادالت ساختار پژوهش نیدر ا هاداده

(SEM)1  یـدییأت یعامـل ـلیازجملـه تحل آن ۀمجموعــریز فنونو (CFA)2 کار بـه یانسـان یرهایمتغ ـنیب ـدهیچیروابـط پ زمـونمنظور آبه
مدل ساختاري  یابیارز در. روندیم کاربهسـنجش  یابزارها ییروا یازجمله بررس یمقاصـد متعـدد یبـرا فنوندسـته از  ـنی. اشـودیگرفته م

 یتا از برازندگ ودش یهاي مربوط بررسهیگو ینیبشینامه در پهاي مختلف پرسش( سازهی)بار عامل یونیشده، الزم است معناداري وزن رگرسارائه
 یعامل لیتحل ۀویشمهم با استفاده از  نی. ادیآ دستبه نانیاطم هاسازه ريیگها در اندازهبودن نشانگرهاي آنیرفتنیپذو  ريیگهاي اندازهمدل

 .است هشدانجام آموس  افزارمو نر ديییتأ
  هاافتهی

 یدارا سؤاالت یۀکل آموس افزارنرم یخروج به توجه با که ستا هاداده عیتوز بودننرمال یساختار معادالت انجام یاصل یهافرضشیپ از یکی
 جینتا ،یشناختروان ـ یذهن ۀمؤلف یبرا یدییتأ یعامل لیتحل یبررس یهاشاخص ۀداد یپراکندگ بودننرمال آزمون از پس. بودند نرمال عیتوز

 .است 2 جدول شرح به آمدهدستبه

 انیگو پاسخ مشخصات: 2 جدول

 درصد یفراوان نوع ریمتغ

 تیجنس
 61 101 زن

 39 64 مرد

 التیتحص

 30 50 ترنییپا و پلمید

 50 82 سانسیل

 18 30 سانسیلفوق

 2 3 یدکتر

 سعدالسلطنه یسرا از دیبازد ۀسابق

 37 61 درسال بار پنج از کمتر

 28 47 سال در بارتا ده  پنج

 21 35 سال در بار پانزده تا ازدهی

 14 22 درسال بار پانزده از شتریب

                                                           
1. Structural Equation Modeling 
2. Confirmatory Factor Analysis 
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 %100 165 جمع

 یسرا از هاآن دیبازد ۀسابق نیاند. همچن( داشتهسانسی)ل یکارشناس التیو تحص اندبودهزن  انیگوپاسخ شتریدهد که بینشان م 2جدول 
 .است بودهسال  پنجکمتر از  سعدالسلطنه

 یشناختروان ـ یذهن ۀمؤلف نور و رنگ شاخص ییروا

 ،است 5/0 از شتریب نامههاي پرسشهیگو ینیبشیدر پ رهایمتغ یتمام یونی، وزن رگرسافتهیبرازش یدییأت یعامل لیتحل که در مدلنیبا توجه به ا
 یعامل لیتحل مدلهاي برازش به همراه شاخص ماندهیباقهايهیبراي گو ديییتأ یعامل لیتحل جی. نتاشد لیوتحلهیتجز هیگو هفت تیدر نها

شده مشاهده ریداشته و معناداري بارشدن هر متغ ريیگهاي اندازهها نشان از برازش مطلوب مدلشاخص نیارائه شده است. ا 3در جدول  یدییتأ
 انگریب 7/0 از شتریب یبیترک ییایپا و 5/0 از شدهاستخراج انسیوار متوسط باالتربودن نیهمچن. است شده دییمکنون مربوط به آن تأ ریبه متغ

 .است یشناختروان ـ یذهن ۀمؤلف نور و رنگ شاخص ییروا

 یشناختروان ـ یذهن ۀمؤلف نور و رنگ شاخص ییروا: 3 جدول

 شدهاستخراج انسیوار متوسط یبیترک ییایپا یعامل بار (سعدالسلطنه ی)سرا دهندهلیتشک عناصر شاخص

 نور و رنگ

 80/0 کنندگاناستفاده تنوع

923/0 619/0 

 56/0 رامونیپ بافت با ارتباط

 60/0 پالن

 50/0 یدرون یفضاها

 91/0 هایورود

 78/0 ناتییتز

 82/0 مصالح

 رنگ و نور شاخص یبرا( CFA) ییایپا و ییروا یبررس: 3 شکل



 در حس تعلق شهروندان یاسالم یرانیا یشناسییبایز یشناختروان ـ یذهن ۀمؤلف ریتأثحاج میرصادقی / 

111 

 نیانگیم ۀشیور 99/0 بیبرازش به ترت ییکویو ن یقیتطب برازش، شاخص 268/13، کاي اسکوئر برابر با افتهیساختاري برازش ۀالگوي معادلبراي 
است که از برازش  ترگفته مطلوبشیاز نقاط برش پ ییهاي برازش الگوي نهاشاخص یتمامدست آمده است. به 063/0مانده یمربعات باق
 .دارد تیبخش مدل حکاتیکاماًل رضا

 یشناختروان ـ یذهن ۀمؤلف ادراک و کمال شاخص ییروا

 لیتحل جینتا ،است 5/0از  شتریب نامههاي پرسشهیگو ینیبشیدر پ رهایمتغ یتمام یونی، وزن رگرسافتهیبرازش CFA که در مدل نیبا توجه به ا
ها نشان از برازش شاخص نیارائه شده است. ا 3در جدول  CFA  برازش مدل هايبه همراه شاخص ماندهیباقهاي هیبراي گو ديییتأ یعامل

 باالتربودن ن،یهمچن .شودیم دییمکنون مربوط به آن تأ ریشده به متغمشاهده ریو معناداري بارشدن هر متغ دارد ريیگهاي اندازهمطلوب مدل
 .است یشناختروان ـ یذهن ۀمؤلف ادراک و کمال شاخص ییروا انگریب 7/0 از شتریب یبیترک ییایپا و 5/0 از شدهاستخراج انسیوار متوسط

 یشناختروان ـ یذهن ۀمؤلف ادراک و کمال شاخص ییروا: 4 جدول

 شدهاستخراج انسیوار متوسط یبیترک ییایپا یعامل بار (سعدالسلطنه ی)سرا دهندهلیتشک عناصر شاخص

 ادراک و کمال

 54/0 کنندگاناستفاده تنوع

947/0 671/0 

 96/0 رامونیپ بافت با ارتباط

 95/0 پالن

 92/0 یدرون یفضاها

 98/0 هایورود

 51/0 ناتییتز

 51/0 مصالح

 ادراک و کمال شاخص یبرا (CFA) ییایپا و ییروا یبررس: 4 شکل
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 نیانگیم ۀشیو ر 99/0 بیبرازش به ترت ییکویو ن یقیتطب برازش، شاخص 765/13، کاي اسکوئر برابر با افتهیساختاري برازش ۀبراي الگوي معادل
تر است که از برازش گفته مطلوبشیاز نقاط برش پ ییهاي برازش الگوي نهاشاخص یدست آمده است. تمامبه 077/0مانده یمربعات باق
 .دارد تیبخش مدل حکاتیکاماًل رضا

  یشناختروان ـ یذهن ۀمؤلف یسادگ اصل شاخص ییروا

 5/0از  شتریبیباالنامه هاي پرسشهیگو ینیبشیدر پ رهایمتغ یتمام یونی، وزن رگرسافتهیبرازش CFA که در مدل نیبا توجه به ا ز،ین مدل نیا در
ها شاخص نیارائه شده است. ا 4در جدول  CFA  هاي برازش مدلبه همراه شاخص ماندهیباقهاي هیبراي گو ديییتأ یعامل لیتحل جینتا ،است

 ن،یهمچن. شودیم دییمکنون مربوط به آن تأ ریشده به متغمشاهده ریو معناداري بارشدن هر متغ اردد ريیگهاي اندازهنشان از برازش مطلوب مدل
 .است یشناختروان ـ یذهن ۀمؤلف یسادگ اصل شاخص ییروا انگریب 7/0 از شتریب یبیترک ییایپا و 5/0 از شدهاستخراج انسیوار متوسط باالتربودن

 یشناختروان ـ یذهن ۀمؤلف یسادگ اصل شاخص ییروا: 5 جدول

 شدهاستخراج انسیوار متوسط یبیترک ییایپا یعامل بار (سعدالسلطنه ی)سرا دهندهلیتشک عناصر شاخص

 یسادگ اصل

 50/0 کنندگاناستفاده تنوع

96/0 724/0 

 97/0 رامونیپ بافت با ارتباط

 95/0 پالن

 96/0 یدرون یفضاها

 95/0 هایورود

 94/0 ناتییتز

 53/0 مصالح

 یسادگ اصل شاخص یبرا( CFA) ییایپا و ییروا یبررس: 5 شکل
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 نیانگیم ۀشیو ر کی بیبرازش به ترت ییکوینو  یقیتطب برازش، شاخص 562/5، کاي اسکوئر برابر با افتهیساختاري برازش ۀبراي الگوي معادل
که از برازش  است ترگفته مطلوبشیاز نقاط برش پ ییهاي برازش الگوي نهاي شاخصتمامدست آمده است. به 024/0مانده یمربعات باق
 دارد. تیبخش مدل حکاتیکاماًل رضا

  یشناختروان ـ یذهن ۀمؤلف مخاطب در ریتأث شاخص ییروا

در  رهایمتغ یتمام یونی، وزن رگرسافتهیبرازش CFA که در مدل نیبا توجه به ا زین یشناختروان ـ یذهن ۀمؤلف مخاطب ریتأث ،یینها مدل در
 CFAهاي برازش مدل به همراه شاخص ماندهیباقهاي هیبراي گو ديییتأ یعامل لیتحل جینتا ،است 5/0از  شتریبنامه هاي پرسشهیگو ینیبشیپ

 ریشده به متغمشاهده ریو معناداري بارشدن هر متغ دارد ريیگهاي اندازهها نشان از برازش مطلوب مدلشاخص نیارائه شده است. ا 5در جدول 
 شاخص ییروا انگریب 7/0از  ببشتر یبیترک ییایپا و 5/0 از شدهاستخراج انسیوار متوسط باالتربودن ن،یهمچن. شودیم دییمکنون مربوط به آن تأ

 .است یشناختروان ـ یذهن ۀمؤلف یسادگ اصل
 یشناختروان ـ یذهن ۀمؤلف مخاطب در ریتأث شاخص ییروا: 6 جدول

 شدهاستخراج انسیوار متوسط یبیترک ییایپا یعامل بار (سعدالسلطنه ی)سرا دهندهلیتشک عناصر شاخص

 مخاطب بر ریتأث

 (کنندهافتی)در

 50/0 کنندگاناستفاده تنوع

956/0 719/0 

 97/0 رامونیپ بافت با ارتباط

 95/0 پالن

 96/0 یدرون یفضاها

 93/0 هایورود

 94/0 ناتییتز

 51/0 مصالح

 مخاطب در ریتأث شاخص یبرا( CFA) ییایپا و ییروا یبررس: 6 شکل
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 نیانگیم ۀشیو ر کی بیبرازش به ترت ییکویو ن یقیتطب برازش، شاخص 525/3، کاي اسکوئر برابر با افتهیساختاري برازش ۀبراي الگوي معادل
که از برازش کاماًل  است ترگفته مطلوبشیاز نقاط برش پ ییهاي برازش الگوي نهاشاخص یتمامدست آمده است. به صفرمانده یمربعات باق

 دارد. تیبخش مدل حکاتیرضا

  یبررس و بحث

 و یفرهنگ ابعاد ۀهم در سازتیهو یادهایبن نیرگذارتریتأث و نیترمهم از یکی یشناسییبایز ۀنیزم در جامعه دگاهید که دهدیم نشان هایبررس
 قالب ای شکل و بشناسد را قتیحق صورت دیبا هنرمند ،یاسالم یرانیا تفکر در که داردیم اذعان نیشیپ یهاپژوهش جینتا. است جامعه یانسان

 ی)صادق باشد ییبایز نشانگر دیبا هنر ظهور از حاصل یفضا  است، ییبایز یتجل هنرها بر مترتب جینتا از یکی ازآنجاکه و کند درک را قتیحق
 (. 1397 همکاران، و

 شده استفاده یساختار معادالت از شهروندان تعلق احساس در یشناختروان ـ یذهن ۀمؤلف ریتأث یعنی پژوهش، یاصل سؤال به پاسخ یبرا
 .است 7 شکل مدل شرح به جهینت که است

 تعلق حس در یشناختروان ـ یذهن ۀمؤلف ریتأث یبررس یبرا پژوهش یکل مدل: 7 شکل

 ۀشیو ر 941/0 بیبرازش به ترت ییکویو ن یقیتطب برازش، شاخص 187/109، کاي اسکوئر برابر با افتهیساختاري برازش ۀبراي الگوي معادل
که از  است ترگفته مطلوبشیاز نقاط برش پ ییهاي برازش الگوي نهاشاخص یتمامدست آمده است. به 041/0مانده یمربعات باق نیانگیم

 برابر شهروندان تعلق احساس در یشناخت ـ یذهن ۀمؤلف ریتأث) ریمس بیضر زانیم ن،یهمچندارد.  تیبخش مدل حکاتیبرازش کاماًل رضا
 درصد 95 نانیاطم سطح در معنادار و میمستق ریتأث از نشان که است 070/0 برابر استاندارد یخطا زانیم و 533/6 برابر یت ۀآمار زانیم و 73/0
 .دارد شهروندان تعلق احساس در یشناخت ـ یذهن ۀمؤلف ریمتغ

 یر یگجهینت

 یریقرارگ تیموقع مانند یگرید عوامل کنار در یرانیا یسراها در مطلب نیا و است قتیحق سمت به حرکت از ینشان نور پژوهش، جینتا بنابر
 در نور مراتبسلسله از نیقزو ۀالسلطنسعد همچون یرانیا یسراها یفضاها در که است واضح پر. شودیم مطرح آن از استفاده یچگونگ و بنا
 صورتبه( سعدالسلطنه) سرا نیا در نور از استفاده یهاروش. است شده استفاده دقتبه گرید یفضا به ییفضا از تیهدا و حرکت یبرا یکیتار

 یظاهر تیماه در رییتغ ت،یرؤ رقابلیغ ای ناظر یبرا تیرؤقابل و( واسطه عناصر) میرمستقیغ ای میمستق صورتبه نور ورود یچگونگ در تأمل
 بازتاب کنترل و مکث جادیا با طیمح مطلوب خاص اتیفیک به دنیرس مصالح، انتخاب قیطر از کدربودن ای شفافمهین شفاف، لحاظ به نور
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 مدد به فضا فیتعر یبرا یدرون یهاتیفعال نظام و یداخل یفضاها بهنسبت نور ۀواردکنند یهاروزنه یابیمکان ،یعیطب عناصر ۀلیوسبه نور
 یسرا در. است وحدت به کثرت یوابستگ و کثرت در وحدت یتجل نماد شوند،یم حاصل نور تابش از که زینها رنگ. است نور نبود و یکیتار

 پژوهش، یهاافتهی طبق .است افزوده سرا نیا ییبایز بر( وحدت یدارا یبوم مصالح انتخاب با) مصالح و ناتییتز در رنگ تنوع سعدالسلطنه
 رسدیم نظربه سعدالسلطنه یسرا در. کندیم ترعیسر مخاطب یبرا را فضا ادراک و است بخشآرامش دیخورش نور و یبوم مصالح بافت و رنگ

 یبرا را فضا ادراک ن،یا و رسدیم سرا نیا به اندنیمتبا ییفضاها یروشن و یکیتار و ابعاد نظر از که یحرکت مراتبسلسله از عبور با مخاطب
 .کندیم سریم مخاطب
 یشهر تیریمد سعدالسلطنه یسرا همچون یخیتار یهامکان یارتقا و یاجتماع تعامالت تیتقو یبرا رسدیم نظربه گر،ید طرف از

 و دخالت یبرا راها آن به الزم اراتیاخت و بوده هنرمندان یهادهیا بریمبتن کردیرو نیا. است نکرده اتخاذ آن از یبردار بهره در یمناسب کردیرو
 یفرصت خود که کرده فراهم یموتور کیتراف یناش یآلودگ از دوربه یطیمح مکان نیا. است داده اجرا، تا دهیا از ،یشهر یدادهایرو تیریمد

 سعدالسلطنه یسراکه  دهدینشان م پژوهش نیا جینتا. نیقزو شهر یخیتار مرکز در گردشگران و شهروندان شتریب حضور یبرا است بزرگ
 از فارغ مکان، نیا. دهندیم نشان خود از آن به یخاص تعلق احساس که( است جوانان و بزرگساالن) یاجتماع اقشار از یاگسترده طیف جاذب

 یاجتماع مثبت واکنش و تعلق یاحسا شیافزا نیا که است نیا مهم اریبس ۀنکت. است زیانگخاطره وگردشگران کاربران ۀهم یبرا سکونت، محل
ک نکته نیا بر دیبا. رودیشمار مبه تیمز یشهر تیریمد یبرا نیقزو شهر ۀسعدالسلطن یخیتار یسرا به  همچون یرانیا یسراها سنت که کرد دیتأ

 رفتهازدست یهامؤلفه ینیبازآفر و ایاح و اصول حفظ قیطر از مهم مورد نیا که است توأمان ییبایز و آرامش خواهان سعدالسلطنه یسرا
 و فضا به مردم تعلقاحساس  شیافزا منظوربه یداخل یفضاها تیهو حفظ و کسبه یذهن تصور شناخت نه،یزم نیا در. است ریپذامکان
 همچون یاصل یهاۀمؤلف یدهسامان اساس بر هاآن متناسب و بجا بیترک و کاررفتهبه یبوم مصالح شناخت آنان، تیذهن یریگشکل

 ینیبازآفر در کارشناسان و مردم نظراز  یریگبهره و محورمردم و محورکارشناس یکردهایرو قیطر از فضا یکالبد و یشناختروان ــ یذهن
 .کرد خواهد فایا یمهم نقش فضا یذهن و ینیع ابعاد به توجه و یشهر یفضاها ییبایز
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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 Mental-

psychological 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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