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فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و نهم / زمستان  1399 / سال هشتم

چکیــــده: 

شهری  محله های  ساکنان  میان  اجتماعی  تعامالت  میزان  در  مساجد  جایگاه 
)نمونه مورد مطالعه: محله شهشهان اصفهان(

سجاد بهزادی*

سمانه جلیلی صدرآباد**
دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران )نویسنده مسئول(

تاریخ دریافت مقاله:99/02/04                 تاریخ پذیرش نهایی: 99/07/17

بیان مسئله: در سال های اخیر موضوع تعامالت اجتماعی به دلیل تاثیری که بر عواملی نظیر انسجام و همبستگی اجتماعی، مسئولیت پذیری 
و حس تعلق ساکنان، نظارت و امنیت اجتماعی و ... می گذارد، از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. بدین منظور تالش های بسیاری به 
منظور ایجاد بستری مناسب جهت ایجاد یا افزایش تعامالت اجتماعی صورت گرفته است. در این راستا کانون توجه برنامه ریزان به فضاهایی 
نظیر پارک های محلی، پاتوق های اجتماعی، مراکز محله و ... معطوف شده است که در اکثر مواقع نتوانسته انتظارات را برآورده سازد. در این 
میان مساجد با توجه به ظرفیت بالقوه ای که در پذیرش کارکردهای متنوع دارد و از دیرباز تحت عنوان فضایی اجتماعی، نقش به سزایی در 
تعامالت اجتماعی میان ساکنان داشته است، مورد بی توجهی قرار گرفته است. این بی توجهی ها تا جایی ادامه داشته که مساجدی که کانون 

تعامالت و روابط اجتماعی بوده اند، در حال حاضر تنها به نقش مذهبی خود بسنده کرده اند. 
هدف پژوهش: در این پژوهش سعی شده تا جایگاه مساجد و تاثیری که بر تعامالت اجتماعی میان ساکنان می گذارد، مورد بررسی قرار گیرد. 
روش پژوهش: به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، رویکرد پژوهش حاضر مطالعه موردی می باشد. بدین منظور محله شهشهان اصفهان 
به دلیل برخورداری از تعداد زیادی مساجد به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده است. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت، توصیفی-تحلیلی 
و ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش مشاهده و پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش مطابق با فرمول کوکران 95 نفر انتخاب 

شد و به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات، ضریب همبستگی اسپیرمن مورد استفاده قرار گرفت. 
یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان داد که میان حضور ساکنان محله در مساجد و همچنین تاثیری که مساجد بر تعامالت اجتماعی 
میان ساکنان می گذارند، ارتباط و همبستگی نسبتا باالیی وجود دارد. همچنین مطابق با سطوح مختلف تعامالت اجتماعی، مساجد به دلیل 
قابلیت پذیرش نقش های متعدد و همچنین ظرفیتی که در پذیرش و حضور اقشار مختلف جامعه دارد، می تواند تعامالت اجتماعی میان 
ساکنان را به باالترین سطح ارتقاء دهد. لذا شناختی عمیق از کارکردها و عملکردهای این فضای مذهبی و همچنین نگاه دقیق و تحلیلی 
به ویژگی هاي منحصر به فرد مساجد و به کارگیری آن در شهرهای امروزی می تواند در ارتقاء تعامالت اجتماعی میان ساکنان و افزایش 

کیفیت محیطی، موثر واقع شود. 

واژه های کلیدی: تعامالت اجتماعی، مسجد، محله شهشهان اصفهان.

 *sajad_behzadi@arch.iust.ac.ir                     **s_jalili@iust.ac.ir
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گرفته است و این بی توجهی باعث شده است که مساجدی 
که کانون تعامالت و روابط اجتماعی بوده اند؛ در حال حاضر 
تنها به نقش مذهبی خود بسنده کنند. لذا در این پژوهش 
سعی شده است تا نقش مساجد در میزان تعامالت اجتماعی 
ساکنان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.  بدین منظور محله 
تاریخی شهشهان اصفهان به دلیل تنوع در طیف وسیعی از 
فضاها و فعالیت ها نظیر مساجد، بوستان های محلی، فضاهای 
حرکتی )بازارچه های سرپوسیده، میدان های محلی و...(، و... 
به نسبت سایر محالت و همچنین برخورداری از تعداد زیادی 
مورد  پژوهش  این  اهداف  به  دستیابی  راستای  در  مسجد، 

بررسی قرار گرفته است. 
ساختار پژوهش حاضر از سه بخش اصلی تشکیل شده است. 
در بخش اول به بررسی مفهوم و نحوه سنجش و سطح بندی 
تعامالت  مستعد  عرصه های  و  پرداخته؛  اجتماعی  تعامالت 
اجتماعی بررسی شده است. در بخش دوم، نقش و جایگاه 
مساجد در تعامالت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و در 
تدوین پرسشنامه  استخراج شاخص ها و  با  نیز  بخش سوم 
و همچنین مشاهدات میدانی، به بررسی میزان تأثیرگذاری 
شهشهان  محله  در  اجتماعی  تعامالت  میزان  بر  مساجد 
و  تعامالت  در  مساجد  جایگاه  واکاوی  منظور  به  اصفهان 

مراودات اجتماعی پرداخته شده است.
2. تعامالت اجتماعی

ارتباط شکل گرفته میان دو یا چند نفر که با اهداف خاص 
عاطفی یا عقالنی نظیر دوستی، روابط همسایگی و... صورت 
می گیرد؛ تعامالت اجتماعی نامیده می شود. به بیانی دیگر، 
هر توالی پویا از ارتباط بین افراد یا گروه ها که دربردارنده ی 
کنش ها و واکنش هایی از سوی آن ها می شود؛ در زمره این 
افراد  میان  گرفته  شکل  ارتباط  این  می گیرد.  قرار  تعاریف 
و  و موضوعات کالمی  فعالیت ها  از  می تواند طیف وسیعی 
در  را  و...  همکاری،  مکالمه،  کردن،  نگاه  نظیر  غیرکالمی 
برگیرد )کاظمی و دیگران 1397، 28؛ پاک نهاد و پژوهان فر 
و  بهزادفر  9؛   ،1394 دیگران  و  علیمردانی  186؛   ،1396

طهماسبی 1392، 18(. 
تعامالت اجتماعی همساز به سبب افزایش منزلت اجتماعی، 
و  )قلمبردزفولی  مکان  به  تعلق  حس  و  دلبستگی  امنیت، 

1. مقدمه
نمود تفکر مدرن در زندگی شهري و به تبع آن رواج فرهنگ 
فردگرایی و بی تفاوتی مدنی در سال های اخیر، شهرنشینان 
را با مشکالتی نظیر انزواطلبی و کاهش تعامالت اجتماعی 
به  مکان هایی  به  مردم  نیاز  رو  این  از  است.  کرده  روبه رو 
از  نیازهای روانی به یکی  منظور تعامالت اجتماعی و رفع 
)نقره کار 1397،  ملزومات زندگی شهری تبدیل شده است 
494؛ لطیفی و سجادزاده 1393، 6(. بدین ترتیب شناخت 
موجودی  عنوان  به  سایرین  با  ارتباطش  نحوه ی  و  انسان 
اجتماعی و همچنین بررسی قرارگاه ها و ظرفیت های بالقوه 
برای کنش های اجتماعی به منظور دستیابی به این مهم، از 
اهمیت بسیاری برخوردار می باشد و از جمله عواملی است که 
مد نظر بسیاری از برنامه ریزان و مدیران شهری قرار گرفته 
است )علیمردانی و دیگران 1394، 9(. در سال های اخیر توجه 
زیادی به فضاهای شهری نظیر خیابان و میدان )سجاد زاده 
و محمدی 1395؛ صدری و دیگران 1398؛ کشاورز فضل 
پارک  طورانداز 1397(،  و  آذری  کریمی  منجزی 1396؛  و 
1396؛  دیگران  و  قائدرحمتی  1393؛  سجادزاده  و  )لطیفی 
و  )ترکمان  اجتماعی  پاتوق های  دیگران 1395(،  و  شیخی 
دیگران 1396(، سرای محالت )شکیب و مطلبی 1396( و... 
به عنوان مهم ترین عرصه های تعامالت اجتماعی و تجلی گاه 
حیات مدنی جلب شده است. با این وجود و با مد نظر قرار 
دادن برنامه ریزی ها و هزینه هایی که به منظور احداث این نوع 
فضاها انجام می پذیرد؛ اغلب این فضاها نتوانسته انتظارات را 
اجتماعی و سایر اهداف  ایجاد تعامالت  برآورده سازد و در 
ضعیف ظاهر شده اند. این فضاها غالباً به نیاز انسان به عنوان 
یک موجود اجتماعی به درستی پاسخگو نبوده و مردم به این 
فضاها تنها به چشم مسیری برای گذر می نگرند. در واقع این 
فضاها به جای آن که مردم را به مکث و حضور و برقراری 
مراودات اجتماعی دعوت کنند؛ به عبور تشویق می کنند و 
دیگر تجربه برخورد با دیگران، حس تعلق به جامعه، دیدارهای 
اتفاق  درستی  به  و...  اجتماعی  تعامالت  چهره،  به  چهره 
نمی افتد )شجاعی و پرتوی 1394، 94؛ سجاد زاده و محمدی 
ظرفیت  وجود  با  مساجد  میان  این  در   .)150-149 ،1395
بالقوه در ایجاد تعامالت اجتماعی، اغلب مورد بی توجهی قرار 
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عمومی،  آگاهی  ارتقای  فرهنگ،  تقویت   ،)1393 نقی زاده 
مسئولیت پذیری  روحیه  تقویت  زندگی،  کیفیت  افزایش 
)شکیب و مطلبی 1393، 355(، ارتقا و بهبود اعتماد اجتماعی 
)مورایاما1 و دیگران 1393، 2771(، رضایت از زندگی، بهبود 
روحیه و کاهش افسردگی )روتنبرگ و هامل2 1367، 306(، 
افزایش  اجتماعی،  سرمایه  و شکل گیری  اجتماعی  انسجام 
مشارکت در جامعه )پیترز3 و دیگران 1389، 94(، از اهمیت 
بسیاری برخوردار می باشد. بدین منظور طراحان و برنامه ریزان 
شهری در تالش هستند تا با خلق بستری مناسب در جهت 
افزایش تعامالت اجتماعی، به شکل دهی فضاهایی با کیفیت 

باال دست یابند.
1-2. سطوح و نحوه سنجش تعامالت اجتماعی

به طور کلی با توجه به نحوه حضور افراد در اجتماع، می توان 
نمود.  دسته بندی  را  اجتماعی  تعامالت  از  مختلفی  سطوح 
مطابق با این مفهوم، حضور فرد در اجتماع پایین ترین سطح 
می تواند  که  جمعی  فعالیت های  در  داوطلبانه  مشارکت  و 

یا  همچنین به منظور سنجش میزان تعامالت اجتماعی و 
اجتماعی،  مراودات  بر  برنامه ها  و  اثرگذاری طرح ها  بررسی 

منجر به شکل گیری تجربه های اجتماعی مشترک شود را در 
باالترین سطح تعامل اجتماعی جای داد )بیشاپ و مارشال4 
1396، 64-65(. همچنین برایانسکوف5 و دیگران )1388(، 
نی و حیات خان6 )1391( و مونرودین7 و دیگران )1395( 
تعامالت اجتماعی افراد در جوامع را به دو دسته منفعل و فعال 
دسته بندی نموده اند. در این دسته بندی، توجه توزیع شده )هر 
فرد در یک حباب توجه مجزا قرار دارد نظیر افراد رهگذر( 
و تمرکز اشتراکی )افرادی که توجهشان به موضوعی جلب 
شده و بدان توجه می کنند بدون این که فعالیت خاصی انجام 
دهند( جزء سطوح تعامالت اجتماعی منفعل و مکالمه )افراد 
به بیان خود و عقایدشان برای دیگران می پردازند( و اقدام 
جمعی )افراد به سوی یک هدف مشترک تعامل و همکاری 
دارند( به ترتیب جزء سطوح تعامالت اجتماعی فعال می باشد. 
با توجه به مطالب گفته شده، نمودار ذیل به منظور سطح بندی 

تعامالت اجتماعی در عرصه های عمومی پیشنهاد می شود.

در  که  استفاده می شود  از شاخص ها  از مجموعه ای  عمدتاً 
جدول ذیل گردآوری شده است.

نمودار 1. سطح بندی تعامالت اجتماعی در عرصه های عمومی )مأخذ: نگارندگان(

جدول 1. نحوه سنجش تعامالت اجتماعی )مأخذ: نگارندگان(

شاخص نظریه پرداز

دفعات و مدت زمان تعامل اجتماعی و مشاهده نحوه تعامالت گرین وود8 و دیگران 
1356
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شناخت افراد و تعداد تماس ها و مراودات اجتماعی سوکولوفسکی و کوهن9 
1360

میزان و فراوانی تماس های اجتماعی، صمیمیت در گفتگوها و شناخت افراد روتنبرگ و هامل 1367 

اعتماد اجتماعی مورایاما و دیگران 
1393

میزان حضورپذیری افراد در مکان علیمردانی و دیگران 
1394

رابطه ی دوستانه، میزان آشنایی و روابط میان همسایگان )فراوانی تعداد قرارهای اجتماعی، تعداد دوستان، 
میزان همراهی در اتفاقات اجتماعی، صحبت در خصوص مشکالت فردی، قرض گرفتن، کمک متقابل در 

شرایط اضطراری و...(
مدنی و دیگران 1396

که  گرفت  نتیجه  می توان  شده  مطرح  مطالب  به  توجه  با 
سنجش میزان تعامالت اجتماعی از دو جنبه قابل بررسی 
می باشد. جنبه اول نحوه مراودات و رفتارهای اجتماعی افراد 
تعامالت  مختلف  )سطوح  فضاهای شهری  و  در عرصه ها 
اجتماعی که در باال به آن اشاره شد( و جنبه دوم کیفیت 
نظیر  بر عواملی  آن  متقابل  تاثیرات  و  اجتماعی  رفتارهای 
اعتماد اجتماعی، میزان آشنایی و سایر شاخص هایی که به 
آن اشاره شد. لذا به منظور سنجش و بررسی تعامالت و 

مراودات اجتماعی باید هر دو جنبه مد نظر قرار گیرد.
2-2. عرصه های مستعد تعامالت اجتماعی

درک روابط بین جوامع و محیط به دلیل تاثیری که محیط 
از  افراد می گذارد؛  اجتماعی  رفتارهای  و  تعامالت  بر روی 
حضور  محیط  در  انسان  است.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت 
می یابد و با انجام فعالیت ها و برقراری تعامالت اجتماعی، 
به کالبد آن محیط پویایی و زندگی می بخشد )علیمردانی 
نوع محیط  به  بسته  تعامالت  این  دیگران 1394، 10(.  و 
باز  فضاهای  تا  مسکونی  واحدهای  در  خصوصی  -حریم 
پذیرد  صورت   مختلفی  گونه های  به  می تواند  عمومی- 
عمومی  عرصه های  میان  این  در   .)1  ،1394 )کرافتا10 
همچنین  و  حضورپذیری  منظور  به  که  فرصتی  سبب  به 
پیشینه های  با  افراد  تعامل  به منظور  بالقوه ای که  ظرفیت 
مختلف اجتماعی و قومی فراهم می کند؛ از اهمیت باالیی 

از جمله  )پیترز  و دیگران 1389، 94(.  برخوردار می باشد 
برخوردهای  امکان  ایران  در  که  اجتماع پذیری  فضاهای 
می سازد؛  فراهم  را  اجتماعی  تعامالت  نهایت  در  و  رودرو 
می توان به فضاهای مذهبی، آموزشی- فرهنگی، حرکتی، 
)قلمبردزفولی  کرد  اشاره  فراغت  اوقات  گذران  و  ورزشی 
یا  محرک  وجود  که  است  ذکر  شایان   .)1393 نقی زاده  و 
رویدادی به منظور تسهیل ارتباطات )دیدن یا مالقات( افراد 
افراد به حضور در  غریبه، وجود دلیلی برای مجاب کردن 
به  فضایی  وجود  و   )94 دیگران 1389،  و  )پیترز   اجتماع 
منظور انجام مالقات  و گفتگو )علیمردانی و دیگران 1394، 
فضاهای  اجتماعی  تعامالت  میزان  در  می تواند  نیز   )10

شود.  واقع  موثر  اجتماع پذیر 
مستعد  فضاهای  انواع  و  شده  مطرح  مطالب  به  توجه  با 
و  برنامه ریزان  اغلب  توجه  کانون  اجتماعی،  تعامالت 
و گذران  به سمت فضاهای حرکتی  تنها  طراحان شهری 
گرفته  نادیده  فضاها  سایر  و  شده  جلب  فراغت  اوقات 
مذهبی  به فضاهای  این فضاها می توان  از جمله  شده اند. 
نظیر مساجد اشاره کرد. مساجد ظرفیت بالقوه ای در ارتقای 
تعامالت اجتماعی همساز داشته که اهمیت و کارکردهای 
بدین  این موضوع می باشد.  گواه  تاریخ  در طول  این فضا 
منظور در این پژوهش سعی شده تا پس از بررسی نقش و 
اهمیت مساجد، جایگاه این فضای مذهبی در شکل گیری و 
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گیرد. قرار  بررسی  مورد  اجتماعی  تعامالت  ارتقای 
3. مساجد

مساجد در اسالم به عنوان سرنوشت سازترین و اجتماعي ترین 
مکان  حضور مسلمین شناخته مي شود )اشرف 1353(؛ که 
پیوندهاي عمیق مردم با آن در طول تاریخ گواه این مسئله 
نقش  و  کارکرد   .)79  ،1395 دیگران  و  )باصری  می باشد 
مساجد اگرچه در نگاه اول تنها به محل برگزاری مراسمات 
عبادی و مذهبی خالصه می شود؛ اما توجه به کارکردهاي 
این  بیان کننده  تاکنون،  اسالم  تاریخ  در  آن  گوناگون 
واقعیت است که درون این ساختار به ظاهر صرفًا مذهبی، 
سیاسی،  آموزشی،  و  تربیتی  نظیر  متفاوتی  کارکردهاي 
اجتماعی، روانی، تبلیغاتی و رسانه ای، اقتصادی و... وجود 
داشته و افراد جامعه از پرتو آن بهره مند شده اند )آجیلی و 
1395، 89-91؛  دیگران  و  باصری  2-6؛   ،1395 دیگران 
حسن الحسینی و فقیهی 1393، 115-122(. به طور کلی، 
تمام  می تواند  که  چندبعدي  سازمان  یک  به عنوان  مسجد 
دیرباز  از  دهد؛  قرار  توجه  مورد  را  فرد  زندگی  عرصه هاي 
تاکنون به شیوه هاي مختلف خودنمایی کرده است. هرچند 
امروزه در پي شکل گیری کاربری های جدید، نقش مسجد 
است  شده  منحصر  سخنراني  و  نماز  پاداشتن  به  در  تنها 

فقیهی 1393، 111(. و  )حسن الحسینی 
1-3. نقش مساجد در تعامالت اجتماعی

مساجد محل گردهمایي مسلمانان و انجمني براي گفتگوي 
و صمیمیت  آشنایی  در  را  مهمي  نقش  که  می باشد  آن ها 
مسلمانان با یکدیگر ایفاء مي کند. در خالل رفت و آمد به 
مساجد، مسلمانان با یکدیگر آشنا مي شوند و در هنگام نماز 
در کنار یکدیگر می ایستند )بدون آن که جایگاه و منزلت 
آنان مد نظر قرار گیرد(. نقطه اشتراک همه این نمازگزاران 
که باعث گردهمایي آنان شده است؛ اعتقاد به دین مبین 
اسالم می باشد؛ اعتقادي که مانند ریسماني مستحکم آنان 
شاید  نمازگزاران  همچنین  می دهد.  پیوند  یکدیگر  به  را 
را مالقات کنند  نمازهاي جماعت یکدیگر  تنها در هنگام 
در مسجد  تنها  روزمره،  گرفتاري هاي  و  کارها  دلیل  به  یا 
بتوانند گردهم جمع شوند. همین امر باعث مي شود ساکنان 
به دلیل تکرار  از مدتي کوتاه  بعد  یک محله رفته رفته و 

هم  با  و...  دادن ها  دست  نماز،  برگزاري  براي  مالقات ها 
 .)122  ،1393 فقیهی  و  )حسن الحسینی  شوند  صمیمي 
شایان ذکر است که مساجد به عنوان مکان گردهمایی مردم 
با انواع گرایشات و عالئق، از دو جهت می تواند تقویت کننده 
همبستگی و تعامالت اجتماعی  باشد. از یک سوء به واسطه 
پیوند میان مردم  تقویت کننده  انواع تجربیات مشترک که 
به  عمل  در  که  تاثیری  سبب  به  دیگر  سوی  از  و  است 
سنت های الهی نظیر قرض الحسنه، کمک به همنوعان و... 

بر مسلمانان می گذارد )انتظاری 1395، 94(.
4. روش تحقیق

به  و  توصیفی-تحلیلی  ماهیت،  لحاظ  به  حاضر  پژوهش 
پژوهش  این  در  کاربردی محسوب می شود.  لحاظ هدف، 
با مطالعات  از روش تحقیق نمونه موردی استفاده شده و 
با  سپس  شد.  گردآوری  پژوهش  ادبیات  کتابخانه ای، 
بهره گیری از مطالعات میدانی و استفاده از ابزار پرسشنامه 
اهداف  بررسی  منظور  به  تکمیلی  داده های  مشاهدات،  و 
پژوهش جمع آوری شد. همچنین به منظور سنجش پایایی 
پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده که ضریب 
به دست آمده 0.902 می باشد و به منظور سنجش روایی 
پژوهش از روش منطقی استفاده شده است. بدین ترتیب 
که هم ظاهر پرسشنامه و هم محتواي آن)کمیت و کیفیت 
پرسش ها( از نظر جمعی از خبرگان و کارشناسان مرتبط با 

است.  قرارگرفته  بررسی  مورد  پژوهش،  حوزه 
تعداد حجم نمونه پژوهش با توجه به جمعیت ساکنان محله 
شهشهان اصفهان )5895 نفر(، با استفاده از فرمول کوکران 
نفر   95  ،0.1 اطمینان  درجه  و   10% خطای  ضریب  با  و 
برآورد شد که به صورت تصادفی گزینش شدند و سعی بر 
این بوده تا همه ی اقشار سنی و جنسی مورد پرسش قرار 

گیرند که جدول زیر گویای این موضوع می باشد. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 21

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1395-fa.html


فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و نهم / زمستان  1399 / سال هشتم 90

نمونه آماری
متغیرهای جمعیت شناختی

درصد تعداد
20.8 20 کمتر از 18 سال

سن
28.1 27 بین 18 تا 30 سال
26.0 25 بین 30 تا 50 سال
24.0 23 بیشتر از 50 سال
53.1 51 مرد

جنسیت
45.8 44 زن
42.7 41 مجرد

وضعیت تاهل
56.3 54 متاهل
41.7 40 ابتدایی

تحصیالت
22.9 22 دیپلم
16.7 16 لیسانس
17.7 17 فوق لیسانس و باالتر
10.4 10 کمتر از 2 سال

مدت اقامت در محله
24.0 23 بین 2 تا 5 سال
22.9 22 بین 5 تا 10 سال
41.7 40 بیشتر از 10 سال

میزان  و  جایگاه  بررسی  منظور  به  که  است  ذکر  شایان 
تعامالت اجتماعی در مساجد، ابتدا چهار شاخص از ادبیات 
اجتماعی  تعامالت  میزان  سنجش  منظور  به  پژوهش 
منظور  به  سنجه هایی  تدوین  با  که  است  شده  استخراج 
سنجش و بررسی هر شاخص، در جدول شماره 3 ارائه شده 
مساجد  نقش  بررسی  منظور  به  سنجه هایی  سپس  است. 
تعامالت  سطح  همچنین  و  اجتماعی  تعامالت  میزان  در 

است.  تدوین شده  این فضاهای مذهبی  در  میان ساکنان 
ضریب  از  استفاده  و   SPSS نرم افزار  کمک  با  نهایت  در 
میان شاخص ها  ارتباط  و  اسپیرمن، همبستگی  همبستگی 
و همچنین اهداف پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. 
همچنین نظرات ساکنان در مورد سنجه ها و سواالت مطرح 
شده در قالب طیف پنج گزینه ای لیکرت )از خیلی زیاد تا 

است. شده  مشخص  کم(  خیلی 

جدول 2. توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی

جدول 3. شاخص ها و سنجه های بررسی میزان تعامالت اجتماعی و تاثیر مساجد بر تعامالت اجتماعی )مأخذ: نگارندگان(

سنجه شاخص
- میزان شناخت شما از همسایگان و اعضای محله چقد است؟ شناخت اعضای محله
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- تا چه میزان اوقات فراغت خود را در سطح محله می گذرانید )میزان حضور 
شما در سطح محله(؟

- تعداد دفعات مالقات شما با همسایگان و هم محلی هایتان چقدر است؟
- مدت زمان مالقات های شما با همسایگان و هم محلی هایتان چقدر است؟

تماس های اجتماعی

ش تعامالت اجتماعی
سنج

- تا چه اندازه به همسایگان و هم محلی هایتان اعتماد دارید؟
- تا چه میزان حاضرید به همسایگان و هم محلی هایتان کمک کنید )کمک 

مالی، قرض دادن وسایل و...(؟ اعتماد اجتماعی

- روابط شما با همسایگان و هم محلی هایتان به چه صورت است؟
- تا چه میزان با همسایگان و هم محلی هایتان صمیمی هستید؟

- تا چه میزان از مشکالت همسایگان و هم محلی هایتان اطالع دارید؟
صمیمیت و روابط اجتماعی

- میزان حضور شما در مساجد محله چقدر است؟
- مساجد محله تا چه میزان در تعامالت و مراودات اجتماعی شما با 

همسایگان و هم محلی هایتان )آشنایی و صمیمیت با همسایگان، اعتماد به 
آن ها و...( نقش داشته است؟

- تعامالت و روابط شما با هم محلی هایتان در مساجد به چه صورت است؟

تاثیر مساجد محله بر تعامالت اجتماعی 
ساکنان

5. معرفی اجمالی محله شهشهان اصفهان
محله شهشهان از جمله کهن ترین و ارزشمندترین محالت 
نفر   5895 بر  بالغ  جمعیتی  با  اصفهان   3 منطقه  در  واقع 
حوزه  در  محله  این   .)1397 اصفهان  )شهرداری  می باشد 
الدین  جمال  خیابان  شمال  و  زاینده رود  رودخانه  شمالی 

و  جامع  مسجد  غربی(  )شمال  مجاورت  در  و  عبدالرزاق 
نقشه  در  دارد.  قرار  اصفهان  علی)ع(  امام  میدان  میدان 
شماره 1 موقعیت جغرافیایی محله شهشهان مشخص شده 

است. 

نقشه 1. موقعیت جغرافیایی محله شهشهان اصفهان )ماخذ: شهرداری اصفهان 1397(
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و  فعالیت ها  فراوانی  و  گستردگی  نظر  از  شهشهان  محله 
از  اصفهان  محالت  سایر  به  نسبت  محلی  کاربری های 
جایگاه مناسب تری برخوردار می باشد. هر چند که به دلیل 
بافت قدیمی و فرسوده، بسیار از این فعالیت ها رونق و جایگاه 
خود را از دست داده اند. از جمله کاربری های عمده در سطح 
و فضاهای  بوستان ها  به مساجد،  محله شهشهان می توان 
سرپوشیده  بازارچه های  و  محلی  میدان های  نظیر  حرکتی 
اشاره کرد. همان گونه که در نقشه شماره 2 مشخص است؛ 

6. یافته های پژوهش
محله  در  اجتماعی  تعامالت  میزان  سنجش   .6-1

اصفهان شهشهان 
محله  ساکنان  اجتماعی  تعامالت  میزان  بررسی  منظور  به 
محله،  اعضای  شناخت  شاخص   4 از  اصفهان،  شهشهان 

که  است  برخوردار  مسجد  زیادی  تعداد  از  محله شهشهان 
توجه به نحوه تراکنش این مساجد، می توان این فضاها را 
یا  از محله  کالبدی خردتر  تقسیمات  برای  عنصر شاخصی 
به اصطالح جدیدتر، واحدهای همسایگی دانست. همچنین 
تعدد مساجد در سطح محله شهشهان از جمله دالیل انتخاب 
این محله به منظور بررسی نقش و تاثیرگذاری مساجد بر 
میزان تعامالت و مراودات اجتماعی ساکنان محله بوده است.

روابط  و  اجتماعی و صمیمیت  اعتماد  اجتماعی،  تماس های 
می باشد؛  پژوهش  نظری  ادبیات  از  مستخرج  که  اجتماعی 
استفاده شده است. اطالعات حاصل برگرفته از پرسشنامه و 
سنجه هایی می باشد که برای سنجش هر شاخص تعریف شده 

است. این اطالعات در جدول شماره 4 گردآوری شده است.

نقشه 2. موقعیت مساجد در محله شهشهان )ماخذ: نگارندگان(

جدول 4. میزان تعامالت اجتماعی در محله شهشهان

میانگین

امتیاز
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 7.3 تعداد
3.05 5.2 5 19.8 19 56.3 54 10.4 10 18.8 7 شناخت اعضای محله

ش 
سنج

تعامالت 
2.24اجتماعی 1.0 1 4.2 4 31.3 30 43.8 42 2.1 18 تماس های اجتماعی

3.24 13.05 13 16.7 16 51.0 49 15.6 15 16.7 2 اعتماد اجتماعی
2.42 0 0 10.4 10 37.5 36 34.4 33 16.7 16 صمیمیت و روابط اجتماعی

شاخص

میزان
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ساکنان  اجتماعی  تعامالت  در  مساجد  نقش   .6-2
اصفهان شهشهان  محله 

به منظور بررسی نقش و جایگاه مساجد بر میزان تعامالت 
اجتماعی محله شهشهان اصفهان، در ابتدا به بررسی میزان 
حضور اعضای محله در مساجد پرداخته شده است. مطابق 
محله  اعضای  از  نیمی  حدود  شده،  گردآوری  اطالعات  با 
شهشهان حضور کمی در مساجد دارند. همچنین مطابق با 
مشاهدات صورت گرفته، بسیاری از مساجد محله شهشهان 
در سطح  که  اغلب مساجدی هم  و  می باشند  فعالیت  فاقد 
بسنده  خود  مذهبی  نقش  به  تنها  می باشند؛  فعال  محله 

با توجه به جدول شماره 4، اعتماد اجتماعی و شناخت اعضای 
محله با میانگین 3.24 و 3.05 نسبت به صمیمیت و روابط 
اجتماعی و همچنین تماس های اجتماعی با میانگین 2.42 
و 2.24، از امتیاز بیشتری برخوردار می باشند. این اطالعات 
به  نسبت  شهشهان  محله  ساکنان  که  است  آن  از  حاکی 

کرده اند. سپس به منظور سنجش نقش مساجد بر تعامالت 
اجتماعی ساکنان محله، سنجه ای بدین منظور تدوین شد 
که نقش مساجد محله بر تعامالت و مراودات میان اعضای 
محله مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از 
آن است که مساجد تاثیر نسبتاً زیادی بر تعامالت اجتماعی 
ساکنان محله شهشهان دارد و بیش از نیمی از نمونه آماری، 
مساجد را در میزان تعامالت اجتماعی خود با همسایگان و 
هم محلی هایشان موثر بیان کرده اند. اطالعات گردآوری شده 

در جدول شماره 5 قابل مشاهده است.

یکدیگر اعتماد و شناخت کافی را دارند؛ اما میزان تماس های 
اجتماعی و صمیمیت میان آن ها به نسبت دو شاخص قبل 
کمتر می باشد. به طور کلی می توان میزان تعامالت اجتماعی 
متوسط  حاصله،  اطالعات  با  مطابق  را  محله شهشهان  در 

ارزیابی نمود.

نمودار 1. میزان تعامالت اجتماعی ساکنان محله شهشهان اصفهان
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جدول 5. حضور و تاثیر مساجد بر مراودات و تعامالت اجتماعی ساکنان محله شهشهان

جدول 6. نقش مساجد محله بر میزان تعامالت اجتماعی با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن

میانگین

امتیاز

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 7.3 تعداد

2.48 4.2 4 12.5 12 30.2 29 10.4 31 19.8 19 حضور در مساجد محله تاثیر 
مساجد  بر 
تعامالت 
3.53اجتماعی 26.0 25 26.0 25 26.0 25 43.8 15 5.2 5 نقش مساجد در میزان تعامالت ساکنان

در نهایت به منظور بررسی نقش و جایگاه مساجد بر میزان 
از  اصفهان،  شهشهان  محله  ساکنان  اجتماعی  تعامالت 
ضریب همبستگی اسپیرمن در جهت بررسی شدت و ارتباط 

مطابق با جدول شماره 6، سطح معناداری )sig( شاخص های 
حضور در مساجد محله و همچنین نقش مساجد در میزان 
تعامالت ساکنان نسبت به شاخص های تعامالت اجتماعی 
اعتماد  اجتماعی،  تماس های  محله،  اعضای  )شناخت 
اجتماعی و صمیمیت و روابط اجتماعی( کم تر از میزان قابل 
قبول )0.05( می باشد که بیانگر وجود ارتباط معناداری میان 
شاخص های ذکر شده می باشد. بعد از تعیین معناداری میان 
برای  گیرد.  قرار  ارزیابی  مورد  روابط  باید شدت  شاخص ها 
گوناگونی  تقسیم بندی های  متغیر،  دو  رابطه  شدت  تفسیر 
صورت گرفته است که مطابق با میزان همبستگی، میزان 
مقدار  کلی  طور  به  می دهد.  نشان  را  تاثیرگذاری  و  ارتباط 
همبستگی بین 0 تا 0.2 بیانگر عدم وجود ارتباط یا ارتباط 
ناچیز، 0.2 تا 0.4 ارتباط کم یا ضعیف، 0.4 تا 0.6 ارتباط 
 1 تا   0.8 نهایت  در  و  قوی  ارتباط   0.8 تا   0.6 متوسط، 
نشان دهنده ی ارتباط بسیار قوی می باشد )کریمی 1394، 
205-208(. بدین ترتیب اعتماد و صمیمیت و روابط میان 

میان شاخص ها بهره گرفته شده است که نتایج در جدول 
شماره 6 آورده شده است.  

ساکنان محله با ضریب همبستگی 0.454 و 0.468 بیشترین 
ساکنان  حضور  با  شاخص ها  سایر  به  نسبت  را  همبستگی 
ارتباط متوسطی  دارای  در مساجد محله نشان می دهد که 
می باشد. شناخت اعضاء محله و تماس های اجتماعی نیز با 
مقدار همبستگی 0.347 و 0.362، دارای همبستگی کمی با 
میزان حضور در مساجد محله می باشد. علت این همبستگی 
و ارتباط متوسط و پایین در میان حضور ساکنان در مساجد 
محله و شاخص های تعامالت اجتماعی را می توان در عدم 
فعالیت و کارکرد اکثر مساجد محله )مطابق با بررسی های 
صورت گرفته بیش از 90 درصد مساجد فاقد هرگرونه فعالیت 
و حتی برپایی نماز جماعت می باشد( عنوان کرد. همچنین 
با توجه به ضرایب همبستگی میان شاخص های تعامالت 
اجتماعی و نقش مساجد در میزان تعامالت اجتماعی )شناخت 
محله  اعضای  میان  روابط  در  صمیمیت   ،0.567 ساکنان 
0.468، تماس های اجتماعی 0.519 و اعتماد میان اعضای 
محله 0.568( که مقادیری میان 0.4 تا 0.6 است؛ می توان 

صمیمیت و روابط اجتماعی اعتماد اجتماعی تماس های اجتماعی شناخت اعضاء محله
sig spearman sig spearman sig spearman sig spearman

0.000 0.468 0.000 0.454 0.000 0.362 0.001 0.347 حضور در 
مساجد محله

0.000 0.451 0.000 0.568 0.000 0.519 0.000 0.564

نقش مساجد 
در میزان 
تعامالت 
ساکنان

شاخص

میزان
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از جمعیت نمونه  نیمی  از  با جدول شماره 7، بیش  مطابق 
آماری تعامالت اجتماعی خود در مساجد را در حد گفتگو با 
اعضای محله و حدود 25 درصد از نمونه آماری نیز سطح 
تعامالت اجتماعی خود در مساجد را در باالترین سطح تعامل 

اجتماعی )انجام اقدامات جمعی( بیان نموده اند. نتایج حاکی 
از آن است که میزان تعامالت اجتماعی در مساجد در سطح 
باالیی می باشد و همچنین این فضاها قابلیت تقویت تعامالت 

اجتماعی میان ساکنان محله را دارا می باشند.

بیان کرد که مساجد در میزان تعامالت اجتماعی تاثیرگذار و 
دارای ارتباط متوسطی می باشد. 

3-6. سطوح تعامالت اجتماعی در مساجد
با توجه به سطوح مختلف تعامالت اجتماعی که در بخش 
ادبیات تحقیق به آن اشاره شد؛ مسجد به دلیل قابلیت پذیرش 
نقش های متعدد و همچنین ظرفیتی که در پذیرش و حضور 
اقشار مختلف جامعه دارا می باشد؛ می تواند نقش مهمی در 
میزان تعامالت اجتماعی میان ساکنان محله ایفا کند. شایان 
ذکر است که ایجاد و ارتقای تعامالت اجتماعی در یک فضا، 
نیازمند یک محرک است. بدین معنا که ایجاد بستری مناسب 
ایجاد تعامالت اجتماعی  می تواند حضور فرد در فضا را به 
برنامه  و  از طریق  تبدیل کند. مساجد می توانند  با سایرین 
سیاست های مختلف، افزایش حضور ساکنان در مساجد محله 
را تقویت کند و از این طریق اسباب آشنایی و صمیمیت میان 

اعضای یک محله را افزایش دهد. به دلیل ماهیت معنوی 
با  و  رفته  رفته  سطحی  صمیمیت  و  آشنایی  این  مساجد، 
حضور بیشتر در مساجد، عمق پیدا کرده و زمینه ایجاد اعتماد 
میان ساکنان را فراهم می کند. همچنین ایجاد کالس ها و 
این  تمرکز  )در صورتی که  آموزشی در مساجد  برنامه های 
برنامه ها بر کودکان باشد؛ عالوه بر افزایش شناخت کودکان 
نسبت به هم، زمینه آشنایی و تعامالت والدین را نیز ایجاد 
نماز  برگزاری  نظیر  جمعی  فعالیت های  انجام  یا  می کند(، 
جماعت، مراسم مذهبی، و... نیز با افزایش و ایجاد خاطره 
جمعی میان ساکنان می تواند باعث افزایش و تقویت تعامالت 
اجتماعی شود. بدین منظور برای سنجش سطوح تعامالت 
اجتماعی در مساجد محله شهشهان اصفهان، نحوه تعامالت 
اجتماعی در مساجد مورد بررسی قرار گرفت که در جدول 

شماره 7 نشان داده شده است.
جدول 7- سطوح تعامالت اجتماعی ساکنین محله شهشهان اصفهان در مساجد

انجام اقدامات جمعی در حد گفتگو کردن توجه به موضوع خاصی 
در مسجد حضور در مسجد

درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

0.000 0.451 0.000 0.568 0.000 0.519 0.000 0.564 نقش مساجد در میزان 
تعامالت ساکنان

نمودار 2. سطوح تعامالت اجتماعی ساکنان محله شهشهان اصفهان

شاخص

میزان
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7. بحث و نتیجه گیری
اکثر  مناطق،  از  برخی  از  صرف نظر  اخیر،  سال های  در 
مساجد از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشند. مساجد تنها 
برای ساعاتی از شبانه روز برقرار هستند و میزان حضور افراد 
بررسی های  به  با توجه  لذا  یافته است.  در مساجد کاهش 
تعامالت  ارتقای  بر  مساجد  تاثیر  پیرامون  گرفته  صورت 
اجتماعی، می توان نتیجه گرفت که مساجد دچار آسیب ها 
و تحوالتی شده اند. برخی از این آسیب ها را می توان نتیجه 
بی توجهی و درک صحیح نسبت به این فضاهای مذهبی 
کاربری های  و  کارکردها  در شکل گیری  را  دیگر  برخی  و 
جدید دانست که منجر شده که مساجد بسیاری از نقش ها 
و کارکردهای خود را نظیر کارکردهای فرهنگی، آموزشی 
و ... از دست دهند. بدین ترتیب، اغلب مساجد سرزندگی و 
حضورپذیری خود را از دست داده اند و تعامالت اجتماعی 
تنها به  نیز تضعیف شده و مساجد  اجتماعی  و همبستگی 
نقش مذهبی خود بسنده کرده اند. به  تبع آن همین عامل 
عدم  بی هویتی،  اجتماعی،  ناهنجاری های  نظیر  معضالتی 
را  اجتماعی  تعامالت  کاهش  و  شدن  منزوی  تعلق،  حس 
به  کارشناسان  و  برنامه ریزان  اغلب  لذا  است.  کرده  ایجاد 
منظور رفع این معضالت سعی در ایجاد فضاهای عمومی 
اجتماعی  پاتوق های  محله،  مراکز  پارک ها،  نظیر  جدیدی 
را  ویژگی ها  از  برخی  که  معناست  بدان  این  کرده اند.  و... 
از یک عملکرد گرفته و به شکل گیری همان عملکرد در 
با تضعیف نقش  به عنوان مثال،  پرداخته  شود.  کالبد دیگر 
تعلق،  حس  جمله  از  ویژگی هایی  مساجد،  کارکردهای  و 

اجتماعی،  نظارت  اجتماعی،  شبکه های  اجتماعی،  انسجام 
تعامالت اجتماعی و... تضعیف شده و بدین منظور فضاهای 
ناحیه ای،  پاتوق های محلی، مراکز محلی و  جدیدی مانند 
فضاهای سبز و... در جهت ارتقای و یا ایجاد این ویژگی ها 
را  انتظارات  نتوانسته  نیز  موارد  اغلب  در  که  گیرد  شکل 
برآورده سازد و کارکرد مطلوبی داشته باشد. به طور کلی 
کانون  به  را  این فضاها  به مساجد می توان  توجه  با کمی 
تعامالت اجتماعی تبدیل نمود که تاثیر به سزایی بر انسجام 
تعلق  حس  و  مسئولیت پذیری  اجتماعی،  همبستگی  و 
ساکنان، امنیت و نظارت اجتماعی و... دارد. لذا نگاه نکردن 
به مساجد به عنوان یک فضای صرفا مذهبی می تواند در 
این راستا موثر واقع شود. همچنین احیاء و افزایش نقش ها 
و کارکردهای مساجد )کارکرد های سابق و حتی نقش های 
نظر  از  دارد؛  بر  در  که  اجتماعی  تاثیرات  بر  جدید( عالوه 

نیز مقرون به صرفه می باشد. اقتصادی 
فضاهای  نقد  پژوهش  این  هدف  که  است  ذکر  شایان 
بلکه  نمی باشد.  فضاها  این  از  استفاده  عدم  یا  و  عمومی 
هدف شناختی عمیق از ویژگی ها و کارکردهای هر کاربری 
و عملکرد می باشد که با به کارگیری صحیح آن در مکان 
مناسب، بتوان حداکثر بهره وری را از آن کسب کرد. بدین 
منظور، بازتعریف و بازنگری نسبت به این فضاهای مذهبی 
و همچنین نگاه دقیق و تحلیلی به ویژگی هاي منحصر به 
فرد مساجد و به کارگیری آن در شهرهای امروزی می تواند 
در ارتقای تعامالت اجتماعی میان ساکنان و افزایش کیفیت 

محیطی، موثر واقع شود. 
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The Position of Mosques in the amount of Social 
Interactions between Residents of Urban Neighborhoods 
(Case Study: Shahshahan Neighborhood of Isfahan)

Sajjad Behzadi *

Samaneh Jalilisadrabad *

Abstract

Problem expression: The manifestation of modern thinking in urban life and, consequently, 
the spread of the culture of individualism and civic indifference in recent years, has faced 
problems for urban dwellers such as isolationism and reduced social interactions. Therefore, 
people›s need for places for social interactions and psychological needs has become one of 
the necessities of urban life. Thus, recognizing human beings and how they relate to others 
as a social being, as well as examining potential camps and capacities for social action in 
order to achieve this, is very important and is one of the factors that many planners and city 
managers consider. For this purpose, in recent years, the issue of social interactions has 
been of great importance due to its impact on factors such as social cohesion and solidarity, 
responsibility and sense of belonging of residents, supervision, and social security. To 
this end, many efforts have been made to create a suitable environment for the creation 
or increase of social interactions. In this regard, the focus of the planners has been on 
spaces such as local parks, social hangouts, neighborhood centers, which in most cases 
have not been able to meet expectations. Meanwhile, mosques have been neglected due 
to their potential capacity to accept diverse functions and have long played a significant 
role in social interactions among residents. These inaccuracies have persisted to the point 
that mosques that have been the center of social interaction and interaction are currently 
content with only their religious role.
The Objective of the research: In this research, an attempt has been made to examine the 
status of mosques and the effect it has on social interactions between residents.
Research Method: to achieve the objectives of the research, the present research approach 
is case-oriented. For this purpose, The Shahshahan neighborhood of Isfahan has been 
studied in order to achieve the goals of the research due to a large number of mosques. The 
present study is observational in terms of nature, descriptive-analytical, and data collection 
tools in this research. The statistical population of this study was selected according to 
Cochran›s formula of 95 people, and the Spearman correlation coefficient was used to 
analyze the information.
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Findings of the research: In order to evaluate the social interactions of the residents of the 
Shahshahan neighborhood of Isfahan, four indicators of neighborhood members› knowledge, 
social contacts, social trust, and intimacy, and social relations, which are extracted from the 
theoretical literature of the research, have been used. According to the information obtained, 
the amount of social interactions in the Shahshahan neighborhood can be evaluated as average. 
Also, to investigate the role and position of mosques on the level of social interactions in the 
Shahshahan neighborhood of Isfahan, first, the level of presence of neighborhood members in 
mosques has been studied. According to the information gathered, about half of the members of 
the Shahshahan neighborhood have a small presence in mosques. according to the observations 
made, many mosques in the Shahshahan neighborhood are inactive, and most of the mosques that 
are active in the neighborhood have only been content with their religious role. Then, in order 
to measure the role of mosques on the social interactions of the residents of the neighborhood, 
criteria were developed for this purpose, and the role of the mosques of the neighborhood on 
the interactions and interactions between the members of the neighborhood was examined. The 
results show that mosques have a relatively significant impact on the social interactions of the 
residents of the Shahshahan neighborhood, and more than half of the statistical samples have 
stated that mosques are effective in their social interactions with their neighbors and all their 
neighborhoods. Finally, to investigate the role and position of mosques on the level of social 
interactions of residents of the Shahshahan neighborhood of Isfahan, the Spearman correlation 
coefficient has been used to investigate the intensity and relationship between indicators. The 
findings show that there is a relatively high correlation between the presence of neighborhood 
residents in mosques and the impact that mosques have on social interactions between residents. 
Also, in accordance with different levels of social interactions, mosques can promote social 
interactions among residents to the highest level due to their ability to accept multiple maps and 
their capacity to accept and attend different sections of society. The results also show that more 
than half of the population of the statistical sample of their social interactions in mosques as 
much as the conversation with members of the neighborhood, and about 25% of the statistical 
sample expressed their level of social interactions in mosques at the highest level of social 
interaction (collective action). Have done. This means that the level of social interactions in 
mosques is at a high level, and these spaces also can strengthen social interactions among the 
residents of the neighborhood. Therefore, a deep understanding of the functions and functions 
of this sacred space, and a detailed and analytical look at the unique features of mosques and 
their use in today›s cities, can be useful in promoting social interactions between residents and 
increasing environmental quality.

Keywords: Social Interactions, Mosque, Shahshahan Neighborhood of Isfahan.
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