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چکیـــــده
ــد در حــد  ــه خلیفــه اللهــی دارد؛ بای ــز اگــر داعی ــدی اســت. انســان نی ــدال از ویژگی هــای آفرینــش خداون ــب اعت رعایــت جان
تــوان خویــش متصــف بــه صفــات الهــی باشــد؛ و ســاخته های بشــری کــه معمــاری نیــز بخشــی از آن اســت؛ از ایــن خصلــت 
ــا  ــاری مســاجد ب ــدال در معم ــن اعت ــاط بی ــه ســوال چگونگــی ارتب ــرای پاســخگویی ب ــن پژوهــش ب ــند. در ای ــوردار باش برخ
ایجــاد حــس حضــور قلــب در ایــن فضــا، بــا روش توصیفــی تحلیلــی، در گام نخســت بــه شــناخت مفهــوم مــورد نظــر اســالم 
از اعتــدال پرداختــه شــده و بــا معرفــی تقــرب بــه عنــوان مــالک اعتــدال، نحــوه حصــول مقــام قــرب الهــی مــورد بررســی 
قــرار گرفتــه اســت. در گام بعــدی، بــا بررســی حضــور قلــب به عنــوان یکــی از عوامــل تقــرب، مصاحبــه نیمه ســاختار یافته ای 
در همیــن خصــوص، حــول ســه ســامانه تشــکیل دهنده مــکان، یعنــی ســامانه کالبــدی- فضایــی، ســامانه جمعــی- رفتــاری 
و ســامانه ادراکــی- دریافتــی، در ســه مســجد منتخــب محــدوده بــازار تهــران، انجــام شــد کــه هــر ســه مســجد بــه لحــاظ 
ــل  ــا تحلی ــه ب ــن، شــرایط نســبتًا یکســانی داشــتند. در ادام ــه مراجعی ــدی و جامع ــی، ویژگی هــای کالب ــت مکان قدمــت، موقعی
ــاری  ــه آم ــن و در جامع ــتخرج تدوی ــوالت مس ــش، از دل مق ــی پژوه ــت پایای ــز جه ــنامه ای نی ــا، پرسش ــوای مصاحبه ه محت
ــی اس اس 26  ــزار اس پ ــرم اف ــط ن ــنامه ها توس ــا پرسش ــد و در انته ــته ش ــون گذاش ــه آزم ــور ب ــاجد مذک ــیع تری در مس وس
ــق  ــج تحقی ــد. نتای ــرار گرفتن ــورد بررســی ق ــدی م ــی تأیی ــل عامل ــه ای و تحلی ــی از دو آزمــون تی تــک نمون ــزرل و ترکیب و لی
حاکــی از آن اســت کــه محیــط مســاجد مذکــور، در کل تاثیــر مطلوبــی بــر ایجــاد حضــور قلــب در افــراد دارنــد؛ و در ایــن بیــن، 
ســامانه ادراکــی تأثیرگــذاری بیشــتر و ســامانه کالبــدی تأثیرگــذاری کمتــری دارد؛ و بــه همیــن نســبت، می تــوان هــر یــک از 

ــدال تصــور کــرد. ــق اعت ــه طری ــک ب ســامانه های محیطــی را نزدی
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1. مقدمه
اعتــدال از جملــه صفــات اخالقــی پســندیده ای اســت کــه رعایت 
ــی  ــرورت عقل ــک ض ــم ی ــی، ه ــئونات زندگ ــی ش آن در تمام
ــات قــرآن کریــم1و2 )بقــره/143؛ اســراء/29(  اســت و هــم در آی
و روایــات معصومیــن)ع(، بــه کــّرات از آن ســخن بــه میــان آمــده 
اســت؛ از جملــه حضــرت علــی)ع( کــه فرمودنــد: در امــور خــود، 
ــدال  ــی، هــر دو در حــد وســط و اعت چــه معیشــتی و چــه عبادت
ــر ایــن دســتورات  ــاش )مجلســی 1366، ج71، 214(. عــالوه ب ب
صریــح دینــی، ایــن مفهــوم در تعالیــم و نظریــات حکمــا و اشــعار 
بســیاری از ادبــا نیــز از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت و کمتــر 
ــوان  ــا می ت ــری دنی ــب فک ــه مکات ــوفی در کلی ــم و فیلس حکی
ــا  یافــت کــه در خصــوص ایــن مفهــوم، ســخن نگفتــه باشــد؛ ب
ایــن وجــود بــا اندکــی اغمــاض، می تــوان عمــده ایــن نظریــات 
را ذیــل دو نظریــه پایــه و اصلــی، فــرض کــرد. نخســت، قاعــده 
اعتــدال طالیــی ارســطو، کــه بســیاری از نظریــات دیگــر چــه از 
ــوای  ــی و چــه حکمــای اســالمی تحــت ل ــب حکمــای غرب جان
ایــن قاعــده، بیــان شــده اند؛ و دوم، قاعــده اعتــدال اســالمی کــه 
در آیــات قــرآن کریــم و روایــات معصومیــن بــه آن اشــاره شــده 
اســت. جمیــع مــوارد مذکــور، بیانگــر اهّمّیــت رعایــت اعتــدال در 
ــز به واســطه  ــور و شــئون زندگــی اســت؛ و معمــاری نی ــه ام کلی
اینکــه محصــول عمــل و ســاخته دســت انســان اســت؛ از ایــن 
ــن  ــه ای ــق ب ــه متخل ــت ک ــده اس ــت و زیبن ــارج نیس ــره خ دای
ــه  ــاری می بایســت چ ــه معم ــال اینک ــد. ح ــی باش ــت اخالق صف
ویژگــی یــا ویژگی هایــی داشــته باشــد کــه بتــوان آن را معتــدل 
دانســت؛ مطلبــی اســت کــه در بخــش مبانــی نظــری، بــا اســتناد 

بــه مبانــی اســالمی، بــدان پرداختــه خواهــد شــد.
ــال،  ــا اقب ــان خاطــر ی ــد و اطمین ــه خداون حضــور قلــب، توجــه ب
ــود او در  ــاس وج ــد و احس ــه خداون ــی ب ــه قلب ــای توج ــه معن ب
همه جاســت؛ به گونــه ای کــه انســان خــدا را انیــس خــود بدانــد. 
ــا جایــی اســت از امــام صــادق)ع( نقــل  اهمیــت ایــن مفهــوم ت
اســت کــه حتــی میــزان قبولــی عبــادات فــرد نیــز در گــرو میــزان 
ــی 1366، ج84، 238(.  ــت )مجلس ــس اس ــن ح ــدی از ای بهره من
امــام خمینــی)ره(، حضــور قلــب را کلیــد گنــج ســعادت دانســته اند 
و دســتیابی بــه آن را در گــرو جلوگیــری از تشــّتت خاطــر و کثرت 
ورودات قلبــی می داننــد. ایــن عوامــل مخــّل، گاه جنبــه درونــی 
ــا  ــارکان دنی ــال، مســبب آن اســت و ت ــده خی ــرواز پرن ــد و پ دارن
ــد و  ــی دارن ــه بیرون ــز جنب ــوند؛ گاه نی ــار می ش ــدان گرفت ــم ب ه
ــی 1368،  ــوی خمین ــتند )موس ــب آن هس ــوی موج ــات دنی تعلّق
49-57(. بنابرایــن، قــدر مســلّم ایــن اســت کــه بخشــی از دالیــل 
ــاط و  ــاس، در ارتب ــن احس ــه ای ــتیابی ب ــدم دس ــا ع ــتیابی ی دس

ــط  ــورده و محی ــم خ ــراف رق ــط اط ــا محی ــتقیم ب ــل مس تعام
ــش  ــی نق ــه اخالق ــن ملک ــرورش ای ــز، در پ ــان نی ــون انس پیرام

ــد.  ــا می کن ــزایی ایف بس
در میــان کلیــه افعــال انســانی، اعمــال عبــادی از جملــه اعمالــی 
هســتند کــه در متــون دینــی و روایــات مختلــف، بیــش از ســایر 
ــزوم برخــورداری از حــس حضــور قلــب،  اعمــال، در خصــوص ل
حیــن انجــام آن هــا تأکیــد شــده اســت کــه ایــن مســاله و ایــن 
ــش  ــش از پی ــر و بی ــت واف ــر اهّمّی ــود بیانگ ــد، خ ــزان از تأکی می
ــت.  ــادی اس ــال عب ــام اعم ــس در انج ــن ح ــورداری از ای برخ
ــادی،  ــل عب ــب در عم ــورداری از حضــور قل ــه برخ ــه ک همانگون
نســبت بــه ســایر اعمــال، بیشــتر مــورد تاکیــد اســت؛ می تــوان 
ــوان بســتر شــکل گیری  ــه عن ــز ب ــادی نی ــای عب ــرای محیط ه ب
ایــن قســم از اعمــال بــه نســبت ســایر محیط هــا اهمیــت 
ــن  ــوان برتری ــاجد به عن ــن مس ــن بی ــد. در ای ــل ش ــتری قائ بیش
ــدان  ــی دو چن ــادی، اهمیت ــای عب ــم از محیط ه ــن قس و واالتری
دارنــد. محیــط مســجد می بایســت بــه گونــه ای باشــد کــه پرنــده 
خیــال فــرد را بــه پــرواز درنیــاورده و مانعــی بــر ســر راه دســتیابی 

بــه حضــور قلــب در انســان نباشــد. 
ــدال در  ــن اعت ــاط بی ــم ارتب ــدف فه ــا ه ــش رو ب ــش پی پژوه
ــن فضــا  ــب در ای ــا ایجــاد حــس حضــور قل معمــاری مســاجد ب
ــا  ــه ســؤال اصلــی چگونگــی ارتبــاط اعتــدال ب ــرای پاســخ ب و ب
ــی  ــا روش توصیف ــاجد، ب ــاری مس ــط معم ــب در محی حضــور قل
تحلیلــی، نخســت بــه دنبــال شــناخت مفهــوم اعتــدال در 
ــدال  ــوم اعت ــان مفه ــاط می ــم ارتب ــالمی و فه ــم اس ــو تعالی پرت
ــرا  ــرد عینیت گ ــا رویک ــپس ب ــت؛ س ــد رف ــب خواه ــور قل و حض
ــه  ــط مســاجد، ب ــراد در محی ــه حــاالت و رفتارهــای اف نســبت ب
ــی آن  ــط و بررس ــا در محی ــب آن ه ــور قل ــزان حض ــنجش می س
ــاط دوســویه  ــا اســتمداد از ارتب در نمونه هــا خواهــد پرداخــت و ب
ایــن مفاهیــم بــا یک دیگــر، بــه میــزان نزدیکــی محیــط مســاجد 
ــه مــدد شــیوه مطالعــه  ــرد. ب بــه طریــق اعتدالــی پــی خواهــد ب
ــالمی و  ــدگاه اس ــدال از دی ــوم اعت ــه ای، مفه ــنادی کتابخان اس
ــا  ــپس ب ــد و س ــد ش ــن خواه ــب تبیی ــور قل ــا حض ــاط آن ب ارتب
اســتخراج  نیمه ســاختار یافته،  میدانــی  مصاحبه هــای  کمــک 
ــنامه  ــن پرسش ــپس تدوی ــا، س ــه در مصاحبه ه ــای نهفت کیفیت ه
از مفاهیــم مســتخرج از مصاحبه هــا و تکمیــل پرسشــنامه توســط 
جامعــه هــدف، کیفیت هــای مذکــور بــه کمیــت درآمــده و حــس 
ــان  ــر روی انس ــی ب ــف محیط ــطوح مختل ــب در س ــور قل حض
ــه، دوری  ــج حاصل ــک نتای ــا کم ــت ب ــده و در نهای ــی ش بررس
یــا نزدیکــی محیــط مســاجد مــورد بررســی بــا مفهــوم اعتــدال، 

ــن خواهــد شــد معی
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2. پیشینه تحقیق 
پیشــینه ایــن تحقیــق از دو جنبــه قابــل بررســی اســت. نخســت، 
ــدال، صــورت  ــوم اعت ــوزه بررســی مفه ــه در ح ــی ک پژوهش های
پذیرفتــه اســت کــه در ایــن بیــن می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره 

کــرد:
ــاوت  ــی تف ــا بررس ــی )1393( ب ــزی زاده اصفهان ــدی و تبری عاب
میــان دو دیــدگاه ارســطویی و اســالمی پیرامــون اعتــدال، بیــان 
ــه  ــدی در زمین ــا ح ــطویی ت ــدال ارس ــه اعت ــه نظری ــد ک کردن
اخــالق کارایــی دارد؛ امــا اســتفاده تمــام و کمــال از آن در اخــالق 
اســالمی کــه تعریــف متفاوتــی نســبت بــه کمــال غایــی انســان 
دارد؛ مطلــوب نیســت. اتــرک )1393( در راســتای بررســی وجــوه 
ــات  ــدال ارســطویی و نظری ــه اعت ــان نظری ــتراک می ــز و اش تمای
ــید  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــدال، ب ــون اعت ــلمان پیرام ــای مس حکم
کــه حکمــای اســالمی بــا پذیــرش اصــل نظریــه ارســطو، خالــق 
ابتــکارات و نوآوری هایــی در آن بوده انــد. اتــرک و خوشــدل 
روحانــی )1393( در پژوهشــی بــا عنــوان نقــد و ارزیابــی نظریــه 
اعتــدال در اخــالق بیــان کردنــد کــه نظریــه اعتــدال ارســطویی 
یــک نظریــه دقیــق فلســفی نیســت و از جهــات مختلفــی دارای 
اشــکال اســت؛ قاعــده اعتــدال در حــد یــک اصــل کلــی عملــی 
ــم  ــر بخواهی ــا اگ ــت؛ ام ــول اس ــورد قب ــد و م ــی، کارآم و عرف
دقــت ریاضــی و فلســفی کنیــم و مفهــوم حــد وســط و اعتــدال 
را بشــکافیم و بخواهیــم میــزان ایــن حــد وســط را بدانیــم 
ــوم،  ــن مفه ــه ای ــًا ک ــم؛ مخصوص ــورد می کنی ــکل برخ ــه مش ب
ــتای  ــی )1390( در راس ــان و امین ــت. بمانی ــبی اس ــی نس مفهوم
ــجد  ــادل در مس ــاد تع ــر در ایج ــاخص های مؤث ــه ش ــتیابی ب دس
جامــع اصفهــان از طریــق مطالعــات کتابخانــه ای و برداشــت های 
ــر در  ــاخص های مؤث ــه ش ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــی ب میدان
می تــوان  را  مســلمانان  معمــاری  در  تعــادل  شــکل گیری 
ــله مراتب،  ــاس، سلس ــب و مقی ــارن، تناس ــد تق ــی مانن مولفه های
ــای  ــتایی و تزئین ه ــن ایس ــازه، ف ــن و س ــح همگ ــم، مصال ریت

ــی دانســت. طبیع
ــب انجــام شــده و  ــه حضــور قل ــه در زمین ــی ک دوم، پژوهش های

ــمرد: ــر را برش ــوارد زی ــوان م می ت
ــی  ــه بررس ــاز، ب ــب در نم ــور قل ــاب حض ــی )1391( در کت قطب
ــب و  ــور قل ــع حض ــل مان ــب و عوام ــور قل ــاد حض ــل ایج عوام
ــه اســت.  ــی اســالمی پرداخت ــه مبان ــا اســتناد ب ــان آن هــا، ب درم
ــور  ــا حض ــت گام ت ــاب هش ــودی )1396( در کت ــی و محم آیت
ــل  ــب، عوام ــور قل ــت حض ــی اهّمّی ــان چرای ــن بی ــب، ضم قل
ــه  ــتیابی ب ــالج دس ــا ع ــت ی ــع و راه تقوی ــده، موان ــهیل کنن تس
حضــور قلــب را طبــق تعالیــم اســالم، بیــان می کننــد. نقــی زاده 

ــن  ــور، مطلوب تری ــس حض ــوان ح ــا عن ــی ب )1391( در پژوهش
ــت انســانی  ــن حال ــط، واالتری ــا محی ــد ارتباطــات انســان ب برآین
ــا را  ــن محیط ه ــد و برتری ــور می دان ــس حض ــا ح ــی ی را آگاه
ــد کــه بیــداری و غفلــت زدایــی و تذکردهــی را  محیطــی می دان

ــد.  ــته باش ــی داش ــرای انســان در پ ب
بــا توجــه بــه مــوارد پیــش گفتــه، عــالوه بــر محســوس بــودن 
جــای خالــی پژوهش هــای مرتبــط بــا مفهــوم اعتــدال و 
حضــور قلــب در معمــاری، تالشــی بــرای فهــم ارتبــاط و یافتــن 
چگونگــی پیونــد ایــن دو مفهــوم نیــز انجــام نشــده اســت و خــأ 
چنیــن پژوهشــی، نگارنــدگان را بــر آن داشــت تــا بــه ایــن مهــم 
بپردازنــد. در ایــن پژوهــش، ابتــدا مفهــوم مــورد نظــر ارســطو و 
ــت، ســپس  ــرار خواهــد گرف ــورد بررســی ق ــدال م اســالم از اعت
چگونگــی پدیــدار شــدن ایــن مفهــوم، ذیــل آموخته هــای 

ــد شــد. ــاری مســاجد بررســی خواه اســالمی، در معم

3. مبانی نظری
3-1. قاعده اعتدال طالیی ارسطو

ــردن  ــار ک ــه رفت ــوال چگون ــه س ــود ب ــخی ب ــه پاس ــن نظری ای
ــه ای  ــن ضابط ــا تعیی ــل. وی ب ــعادت و فضائ ــه س ــل ب ــرای نی ب
ــل،  ــک فع ــی ی ــن ارزش اخالق ــرای تعیی ــط ب ــد وس ــام ح ــه ن ب
ــطو  ــر ارس ــازد. از نظ ــرح می س ــش را مط ــی خوی ــه اعتدال نظری
ــط  ــد وس ــوان ح ــه می ت ــت ک ــط اس ــراط و تفری ــناخت اف ــا ش ب
ــد ریاضــی  ــًا از قواع ــه الزام ــر 1( ک ــرد )تصوی ــدا ک ــزی را پی چی
ــرای  ــف و ب ــرایط مختل ــد و ممکــن اســت در ش ــروی نمی کن پی
افــراد مختلــف ایــن حــد وســط تفــاوت داشــته باشــد )توازیانــی 
1393، 12-16(. بــه ایــن حــد وســط نــه می تــوان چیــزی افــزود 
و نــه می تــوان چیــزی از آن کاســت و هــر افــراط و تفریطــی بــه 
نیکــی اثــر آســیب می رســاند. ارســطو قائــل بــه چنــد نــوع حــد 
وســط اســت. یــک نــوع از حــد وســط عینــی و فــی نفســه اســت 
و بــرای همــگان، واحــد؛ و حــد وســط دیگــری هــم هســت کــه 
نســبت بــه افــراد مختلــف، متفــاوت اســت و حــد وســط صحیــح 
ــراد و شــرایط و  ــه اف ــه نســبت ب ــد چــرا ک ــز همــان می دان را نی
ــردد )ارســطو 1385، 64(.  ــف بررســی می گ ــای مختل ــگاه ه جای
ــرادی همچــون خواجــه  ــز اف ــان اندیشــمندان مســلمان نی در می
ــی  ــز نظرات ــکویه نی ــن مس ــی و اب ــی، فاراب ــن طوس نصیر الّدی
در ایــن حــوزه مطــرح کرده انــد کــه متاثــر از اندیشــه های 

ارســطویی اســت. 
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تصویر 1. اعتدال ارسطویی )مأخذ: نگارندگان(

تصویر 2. عوامل نیل به تقرب و اعتدال )مأخذ: نگارندگان(

3-2. اعتدال در نگاه اسالم
ــه:  ــده اســت ک ــره آم ــوره بق ــه 143 س ــی: در آی ــدگاه طول دی
»شــما را نیــز، امــت میانــه ای قــرار دادیــم )در حــّد اعتــدال( تــا بر 
مــردم گــواه باشــید؛ و پیامبــر هــم بــر شــما گــواه اســت«؛ وســط 
بــه معنــاي قرارگرفتــن چیــزي بیــن دو یــا چنــد چیــز اســت. ایــن 
واژه بیشــتر در جایــي بــه کار مــي رود کــه دو طــرف آن مســاوي 
ــدل«،  ــدل«، »اع ــه »معت ــر ب ــت از آن تعبی ــن جه ــت و بدی اس
»افضــل« و »خیــر« مي شــود. گاه مــراد از وســط، چیــزي اســت 
ــد  ــري باش ــز دیگ ــاف چی ــه و اکتن ــرف در احاط ــر ط ــه از ه ک
)جــوادی آملــی 1394، ج7، 317-316(. در ایــن آیــه برخــي 
ــا  ــي، ی ــي و دان ــان عال ــط می ــت وس ــوان ام ــلمانان به عن از مس
ــه از  ــد ک ــرار گرفته ان ــي ق ــي و ادن ــن اعل ــي بی ــوان عال به عن
ــوي  ــتند: و از س ــرف هس ــود مش ــر از خ ــر پایین ت ــو ب ــک س ی
دیگــر تحــت اِشــراف باالتــر از خــود قــرار دارنــد )همــان، 326(. 
ــودن دو طــرف وســط،  ــر مشــخص ب ــزون ب ــه شــریفه، اف در آی
ــه اســت. از  ــرار گرفت ــر اعمــال« محــور وســاطت ق »شــهادْت ب
ایــن رو مــراد از وســط، واســطه در محــور عمــودي یعنــي، بیــن 
بــاال و پاییــن خواهــد بــود، نــه در محــور افقــي و بیــن افــراط و 
تفریــط )همــان، 330(. قــرآن کریــم عــده اي را حاضــر و شــاهد 
ــال  ــروه، اعم ــن گ ــد. ای ــي مي کن ــان ها معرف ــال انس ــر اعم ب
جامعــه بشــري را در دنیــا مي بیننــد و در قیامــت بازگــو مي کننــد 
ــان  ــن شــاهدان کســانی نیســتند، مگــر مقرب )همــان، 333( و ای

ــان، 334(. ــی )هم درگاه اله
 جملــه »خیــر ااُلمــور اُوســطها« ایــن یــک َمثــل رایــج اســت کــه 
ــک  ــه آن تمّس ــم ب ــم الســالم( ه گاهــي بعضــي از اهل بیت)علیه
مي کردنــد؛ امــا ایــن طــور نیســت کــه جمیــع امــور دو طــرف دارد 
ــه انســان در هســتۀ  ــي ک ــر اســت. در بخش های و اوســطش خی
مرکــزي عــدل قــرار گرفتــه؛ از آن بــه بعــد »خیــر ااُلمــور أکثرهــا 
و أوفرهــا و أشــّدها و أعالهــا« اســت. اگــر در راه نیســت بخواهــد 
بــه راه بیایــد بایــد بررســي کنــد کــه دو حاشــیه جــاده کجاســت؛ 
در اینجــا می شــود »َخیــر ااُلمــور اُوَســُطها«. افــرادی کــه 
نمی داننــد هســتۀ مرکــزي کجاســت بایــد حاشــیتین را بشناســند. 
ــا آن  ــه مرکــز برســانند ام ــد و خــود را ب مرکــز را شناســایي کنن
کســي کــه خــودش هســتۀ مرکــزي عــدل و وســط اســت؛ او هــر 
ــه  ــتَبُقوا« ناظــر ب ــاِرُعوا« و »َفاْس ــر و بیشــتر بهتــر. »َس چــه تندت
همیــن اســت )جــوادی آملــی 1387(. بــا توجــه بــه کمــال غایــی 

انســان کــه قــرب الهــی اســت؛ هــر آنچــه انســان را در راســتای 
نیــل بــه ایــن هــدف یــاری برســاند فضیلــت، و هرآنچــه وی را 
ــن  ــود. بنابرای ــوب می ش ــت محس ــد رذیل ــیر دور کن ــن مس از ای
ــت و  ــدگاه اســالم مقّربّی ســنگ محــک رذیلــت و فضیلــت از دی
ــی کــه در دیگــر  ــروردگار اســت. پــس عمل ــِت عمــل از پ مبّعدّی
ــه  ــر ب ــر منج ــود؛ اگ ــوب می ش ــت محس ــری، فضیل ــب فک مکات
ــت  ــا فضیل ــه تنه ــردد؛ ن ــی گ ــرب اله ــام ق ــان از مق دوری انس
نیســت بلکــه رذیلــت محســوب می شــود )عابــدی و تبریــزی زاده 

ــی 1393، 634(. اصفهان

3-3. اعتدال و تقرب 
بــا توجــه بــه معرفــی تقــرب بــه عنــوان مــالک اعتــدال، نحــوه 
نائــل آمــدن بــه ایــن مهــم، در همــوار نمــودن ایــن مســیر، حائــز 
اهمیــت اســت. مســیر تقــرب بــا صــورت پذیرفتــن اســباب آن3 
ــوار  ــب، هم ــور قل ــا حض ــراه ب ــه 110(، هم ــه، خطب )نهج البالغ

ــر 2(. ــردد )تصوی می گ

ــه آن  ــه ب ــر کاری ک ــاختن دل از غی ــارغ س ــب، ف ــور قل  حض
مشــغول اســت )نراقــی 1378، 844( و بــه معنــای توجــه قلبــی به 
خداونــد و احســاس وجــود او در همــه جــا اســت؛ بــه شــکلی کــه 
ــاهرودی 1387،  ــد )هاشمی ش ــود بدان ــس خ ــدا را انی ــان خ انس
ــت  ــز اهمی ــیار حائ ــادی بس ــال عب ــب در اعم ــور قل 313(. حض
ــانی 1372، 326؛  ــض کاش ــزی 1372، 300؛ فی ــوده )ملکی تبری ب
محمــودی 1387، 466؛ مجلســی 1423ق، 547(؛ روح تمــام 
عبــادات و از شــرایط آن اســت و عبــادت بــدون آن، ناقــص اســت 
ــی 1382، 66(.  ــد )مجلس ــد ش ــرب نخواه ــال و ق ــب کم و موج
کســی کــه در طلــب خداونــد اســت؛ نیازمنــد حضــور قلــب اســت 
ــاند  ــود نمی رس ــه مقص ــی را ب ــه، آدم ــدون توج ــدا، ب ــاد خ و ی
ــب  ــور قل ــع حض ــی موان ــد نراق ــال احم ــی 1389، 6(. م )عبدالله
را اینگونــه برمی شــمارد: موانــع درونــی کــه مربــوط بــه امــوری 
ــز  ــدم تمرک ــود دارد و موجــب ع ــی وج ــب آدم ــه در قل اســت ک
ــب  ــور قل ــی را از حض ــود و آدم ــت می ش ــانی و غفل و دل پریش
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تصویر 3. ارتباط میزان اطالعات دریافتی و قدرت تصمیم گیری 
)مأخذ: شرودر5 و دیگران 1967( 

ــوش  ــه چشــم و گ ــن ک ــد ای ــی، مانن ــع بیرون ــی دارد؛ و موان بازم
ــی 1378،  ــا باشــد )نراق ــدن و شــنیدن برخــی چیزه مشــغول دی

.)853

3-4. اعتدال در معماری
ــرای  ــرد. ب ــر می پذی ــذارده و از آن تأثی ــط اثرگ ــر محی ــان ب انس
صورت پذیــری ایــن عمــل متقابــل، نخســت می بایســت محیــط 
ــای  ــطه محرک ه ــه واس ــاق ب ــن اتف ــه ای ــرده؛ ک ــاس ک را احس
ــه  ــر 1393، 22-17(. مرحل ــت )گروت ــر اس ــی امکان پذی محیط
ــده  ــرک از گیرن ــر مح ــال اث ــت از »انتق ــارت اس ــاس عب احس
ــی  ــه صــورت عین ــه ب ــزی ک ــه سیســتم اعصــاب مرک حســی ب
ــی 1371، 18(.  ــی و خداپناه ــت« )ایروان ــری اس ــل اندازه گی قاب
گام بعــدی پــس از مرحلــه احســاس، ادراک محیــط اســت. 
ــق  ــه انســان از طری ــد اســت ک ــدی هدفمن ــط، فراین ادراک محی
ــط  ــای الزم را از محی ــه دارد؛ داده ه ــازی ک ــاس نی ــر اس آن و ب
ــم  ــرش و ارزش حاک ــگ، نگ ــه فرهن ــد و ب ــراف برمی گزین اط
ــی 1380، 56-55(.  ــده بســتگی دارد )مطلب ــر تفکــر ادراک کنن ب
مرحلــه بعــدی، شــناخت محیــط اســت؛ شــناخت محیــط مربــوط 
ــد؛  ــه کســب اطالعــات می کن ــه اینکــه انســان چگون می شــود ب
ــد؛ و  ــازماندهی می کن ــا را س ــد؛ آن ه ــره می کن ــات را ذخی اطالع
بــه خاطــر مــی آورد. ایــن اطالعــات می توانــد در رابطــه بــا محــل 
ــا،  ــری آن ه ــب قرارگی ــه و ترتی ــاختمان ها، فاصل ــری س قرارگی
ــفندآباد 1393،  ــمس اس ــد )ش ــراف باش ــط اط ــا و محی خیابان ه

.)38-36
هنگامــی کــه میــزان اطالعــات برخاســته از محیــط از ظرفیــت 
پردازشــگري فــرد نســبت بــه همــۀ آن اطالعــات تجــاوز کنــد؛ 
پدیــدة اضافــه بــار اطالعــات رخ مي دهــد. وقتــی فــرد در 
ــه قــرار می  گیــرد؛  ــا حجــم زیــادی از اطالعــات واصل مواجهــه ب
ــش  ــات بی ــد؛ اطالع ــش می یاب ــری وی کاه ــدرت تصمیم گی ق
ــه  ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــد و ای ــد ش ــردازش نخواه ــد پ از ح
منجــر بــه آشــفتگی و تشــنج در فــرد شــود )راف4 2002، 2-1(. 
بــا توجــه بــه الگــوي اضافــه بــار )تصویــر 3(، ممکــن اســت بــه 
دلیــل ازدیــاد اطالعــات واصلــه و خواســته هاي مــداوم، ظرفیــت 
ــن  ــری درچنی ــگام قرارگی ــي شــود و هن ــاره خال ــه یک ب ــه ب توج
ــراي  ــي درخواســت هاي کوچــک ب ــرایطي، ممکــن اســت حت ش
ــدرت  ــز و ق ــدید تمرک ــش ش ــه کاه ــر ب ــز، منج ــه و تمرک توج

تصمیم گیــری شــود. 

بحــث اضافــه بــار اطالعاتــی، کنش هــای انســانی هنــگام 
قرارگیــری در ایــن شــرایط و راهبردهــای مقابلــه بــا ایــن پدیــده، 
ــات،  ــوم ارتباط ــه عل ــن جمل ــوم، م ــف عل ــای مختل در حیطه ه
ــره،  ــازی و غی ــاری و شهرس ــت، معم ــانه، حســابداری، مدیری رس
ــاری  ــیب های رفت ــرام6، آس ــت. میلگ ــه اس ــورد توج ــرح و م مط
از  می دهــد؛  نســبت  اضافه بــار  بــه  را  شــهری  مناطــق  در 
ــر  ــک دیگ ــر بــه ی ــهرها کمت ــراد در ش ــگاه وی، اینکــه اف ن
ــا  ــه آن ه ــد ک ــن باش ــل ای ــه دلی ــد ب ــد؛ می توان ــه می کنن توج
ــائل  ــه مس ــن ب ــرای پرداخت ــود ب ــی خ ــت توجه ــام ظرفی از تم
ــد  ــی نمی مان ــی باق ــر ظرفیت ــد و دیگ ــتفاده می کنن ــره اس روزم
نمی مانــد  اجتماعــی  مســائل  صــرف  را  آن  بخواهنــد  کــه 
)شــمس اســفندآباد 1393، 72(. درحالیکــه در نظریــه اضافــه بــار 
محیطــي، بســیاري از روابــط رفتــار- محیــط، بــه ویــژه آن هایــي 
ــوب مي شــوند؛  ــاري نامطل ــي و رفت ــج عاطف ــه نتای ــه منجــر ب ک
ــدادي  ــع بســیار هســتند؛ تع حاصــل تحریــک بیــش از حــد مناب
ــود  ــائل موج ــي از مس ــه بخش ــد ک ــد دارن ــردازان تأکی از نظریه پ
ــا بســیار  ــن ی ــار، ناشــي از تحریــک پایی ــط محیــط- رفت در رواب
ــوزه  ــه در ح ــای صورت پذیرفت ــتند. پژوهش ه ــط هس ــم محی ک
ــراد از  ــت حســی، نشــان می دهــد کــه محروم ســازی اف محرومی
ــه اضطــراب شــدید و نابهنجاری هــای  ــز، ب ــکات حســی نی تحری
روانــی منجــر می شــود. بــرای مثــال، فضاهــای شــهری به ویــژه 
ــک  ــه ی ــا، هم ــاز آن ه ــای ب ــا و فضاه ــه خانه ه شــهرک هایی ک
شــکل هســتند؛ منابــع تحریــک کمــی را در اختیــار کاربــران خــود 
ــد  ــک می توان ــدان تحری ــی و فق ــن یکنواخت ــد. ای ــرار می ده ق
در افــراد حــس محبــوس بــودن ایجــاد نمــوده و موجــب ایجــاد 
ــفندآباد 1393،  ــود )شــمس اس ــی ش ــای ناهنجــار اجتماع رفتاره
75-73(. یوآخیــم ُولویــل7، تبییــن نظریــه ســطح ســازگاری خــود 
ــلوغی  ــان ها ش ــه انس ــد ک ــاز می کن ــرض آغ ــن پیش ف ــا ای را ب
و ازدحــام را دوســت ندارنــد و اغلــب افــراد، فقــر جمعیتــی مطلــق 
ــن وضعیــت در  ــاد داشــت کــه ای ــد. او اعتق ــز دوســت ندارن را نی
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ــر و  ــا، س ــون دم ــی، همچ ــای محیط ــایر محرک ه ــوص س خص
ــع  ــت. در واق ــادق اس ــز ص ــره نی ــان و غی ــک خیاب ــدا، ترافی ص
آنچــه مطلــوب اســت حــد وســط و بهینــه ای از تحریــکات 
ــی  ــاس خوب ــوع، احس ــطی از تن ــطح متوس ــت و س ــی اس محیط
ــا و  ــوص طرح ه ــر در خص ــن ام ــد. ای ــاد می کن ــراد ایج در اف
ــم  ــل تعمی ــز قاب ــده نی ــیار پیچی ــاده و بس ــیار س ــای بس الگوی ه
اســت و ایــن قبیــل طرح هــا می تواننــد کســالت بار باشــند 
ــط  ــد وس ــف ح ــه در تعری ــه البت ــل 1974، 127-146( ک )وهلوی
و مطلــوب، مــوارد زیــادی نظیــر بســتر فرهنگــی غالــب جامعــه، 
ــد  ــره، می توانن ــراد و غی ــخصیتی اف ــی و ش ــای فیزیک ویژگی ه
تأثیرگــذار باشــند. گروتــر8 در کتــاب زیبایی شناســی در معمــاری 
بیــان مــی دارد: دســتگاه های ادراک فیزیکــی و روانشــناختی 
همگــی تمایــل دارنــد بــه وضعــی برســند کــه میــزان تنــش در 
آن بــه حداقــل ممکــن رســیده باشــد یــا بــه تعبیــری متعادل تــر 
باشــند. دســتگاه ادراک بــر آن اســت تــا حــد ممکــن، یــک تعــادل 
بصــری بیابــد. چنیــن اســت که بــرای مثــال، زاویــه ای کــه کاماًل 
قائمــه نباشــد را، دســتگاه ادراک انســان، خودبخــود بــه زاویــه 90 
ــق و راهکارهــای دســتیابی  ــد. وی مصادی ــک می کن درجــه نزدی
بــه تعــادل در طرح هــای معمــاری را در پیچیدگــی و تضــاد 
ــارن  ــبات، تق ــاس و تناس ــتفاده از مقی ــتر، اس ــم بیش ــر و نظ کمت
ــدی از  ــراری( و بهره من ــارن تک ــل و تق ــارن متقاب ــم )تق و ریت
ــا و شــکل گیری اجــزای  نظــام سلســله مراتبی در طراحــی فضاه
ــز،  ــگ9 نی ــر 1393، 306-285(. چین ــد )گروت ــاری، می دان معم
تعــادل را آرایــش دلپذیــر، هماهنــگ و متناســب اجــزا و عناصــر، 

ــگ 1388، 411(. ــد )چین ــب می دان ــا ترکی ــرح ی ــر ط در ه

3-5. تأثیــر عوامــل محیطــی بــر تقــرب در فضــای 
مســاجد

احتمــال دســتیابی بــه خاطــر جمــع، زمانــی افزایــش مییابــد کــه 
ذهــن انســان در تعــادل باشــد. ذهــن انســان، در رابطــه مســاله ای 
ــد. گاه  ــدا میکن ــغولیت پی ــود و مش ــه می ش ــزی برانگیخت ــا چی ی
ایــن مشــغولیت ها بــار احساســی مثبــت و گاه بــار حســی منفــی 
ــط  ــم مرتب ــا ه ــی ب ــغله های ذهن ــدادی از مش ــًا تع ــد. عمدت دارن
ــد.  ــد می آورن ــی را پدی ــغله های ذهن ــتگاهی از مش ــده و دس ش
تعــادل ذهنــی زمانــی پدیــد می آیــد کــه مشــغله های ذهنــی بــا 
بــار حســی هم عالمــت، بــا یکدیگــر رابطــه موافــق و مشــغله های 
ــه  ــر رابط ــک دیگ ــا ی ــت ب ــی غیر هم عالم ــار حس ــا ب ــی ب ذهن
ــن شــرایط  ــق ای ــدم تحق ــف داشــته باشــند. در صــورت ع مخال
دغدغــه خاطــر ایجــاد شــده و راه رســیدن بــه خاطــر جمــع، ســد 
خواهــد شــد. تــا جایــی کــه بــه مســجد مرتبــط می شــود؛ حفــظ 
ــد  ــه نبای ــزار اســت ک ــم نمازگ ارزش قداســت، از مشــغولیات مه

ــد  ــرار کن ــت برق ــاط مثب ــا ناقــض خــود هم نشــین شــود و ارتب ب
ــب را  ــور قل ــز حض ــی نی ــد غزال ــام محم ــان 1380(. ام )رازجوی
وابســته بــه دو عامــل درونــی و بیرونــی می دانــد و آنچــه مربــوط 
ــمارد: »آنچــه  ــه برمی ش ــن گون ــی اســت را ای ــل بیرون ــه عوام ب
ظاهــر بــود آن باشــد کــه نمــاز جایــی کنــد کــه چیــزی می بینــد 
یــا می شــنود کــه دل بــه آن مشــغول می باشــد، و دل تبــع چشــم 
و گــوش بــود. عــالج وی آن بــود کــه نمــاز در جایــی کنــد کــه 
ــا  ــد ت ــر باش ــود؛ بهت ــک ب ــی تاری ــر جای ــنود و اگ ــچ آواز نش هی
چشــم بــر هــم نهــد و بیشــتر عابــدان، عبــادت را خانــه ای ســاخته 
باشــند خــرد و تاریــک، کــه در جــای فــراخ دل پراکنده تــر باشــد 
ــز در  ــت)ره( نی ــت اهلل بهج ــی 1380، ج1، 171-172(. آی )غزال
پاســخ بــه ســوالی پیرامــون نحــوه حصــول حضــور قلــب، آن را 
ــورد  ــته و در م ــی دانس ــی و بیرون ــل درون ــه عوام ــته ب ــه وابس ب
عوامــل بیرونــی می فرماینــد: »انســان بایــد زنجیــر و ســیمی دور 
خــود بکشــد تــا غیــر خــدا داخــل نشــود؛ یعنــی فکــرش را از غیــر 
ــه غیرخــدا مشــغول نشــود. و  ــد و توّجهــش ب خــدا منصــرف کن
اگــر بــه طــور غیراختیــاری توّجهــش بــه جایــی منصــرف شــد؛ به 
محــض التفــات پیــدا کــردن بایــد قلبــش را از غیــر خــدا منصــرف 
کنــد« )باقــی زاده پالمــی 1388، 131(. مبتنــی بــر مــوارد مذکــور 
آنچــه در بــاب رســیدن بــه حضــور قلــب قابــل توجــه اســت؛ عدم 
ــت؛  ــی اس ــای محیط ــه مؤلفه ه ــان ب ــواس انس ــه ح ــب توج جل
چــرا کــه از ســویی موجــب توجــه بــه غیــر خداســت و از دیگــر 
ــا ارزش  ــد؛ هم نشینیشــان ب ــه دلیــل بعــد مــادی کــه دارن ســو ب
قداســت، باعــث از بیــن رفتــن تعــادل ذهنــی و در نتیجــه برهــم 

خــوردن حــس حضــور قلــب خواهــد شــد.
ــه  ــا س ــناخت آن ب ــرای ش ــط و ب ــا محی ــه ب ــان در مواجه انس
ــای  ــه ویژگی ه ــت اینک ــت. نخس ــه اس ــی مواج ــش اساس پرس
فیزیکــی آن محیــط چگونــه بایــد باشــد )ســامانه کالبــدی 
فضایــی(. دوم اینکــه انتظــار چــه رفتــاری در آن مــکان را داریــم 
)ســامانه جمعــی رفتــاری( و ســوم اینکــه تصــورات یــا ذهنیتــی 
ــامانه  ــد )س ــی دارن ــط فیزیک ــار در آن محی ــردم از آن رفت ــه م ک

ــت. ــه اس ــی( چگون ــی دریافت ادراک

3-5-1. سامانه کالبدی- فضایی 
ــر،  ــل دیگ ــبت دو عام ــه نس ــکان، ب ــی م ــای فیزیک ویژگی ه
ــد تــالش  ــا هــدف آفرینــش مــکان، بای ــد و طــراح ب ملموس ترن
کنــد تــا ایــن ویژگی هــای فیزیکــی را بــر اســاس ماهیــت مــکان 
از نظــر فعالیت هــای جــاری و انتظاراتــی کــه از آن وجــود دارد، در 
نظــر بگیــرد )بندرآبــاد 1396، 148(. ذیــل ایــن ســامانه محیطــی، 
ــد. عوامــل  عوامــل کالبــدی طبیعــی و مصنوعــی جــای می گیرن
ــا  ــوارض و کوه ه ــود ع ــی، وج ــث اقلیم ــه مباح ــی از جمل طبیع
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ــر  ــه عناص ــامل کلی ــز ش ــی نی ــل مصنوع ــبز، عوام ــای س و فض
ــا  ــط ب ــی مرتب ــای فیزیک ــاخت و ویژگی ه ــای انسان س و فضاه
ــون  ــی همچ ــکاران 1397، 53(. مفاهیم ــلیمانی و هم ــا )س آن ه
ــیم بندی  ــا، تقس ــوده و فض ــبت ت ــری، نس ــرم، نفوذپذی ــم، ف تراک
عمــودی، عرصــه عمومــی و غیــره نیــز از جملــه مفاهیــم قابــل 
بررســی، ذیــل ایــن ســامانه محیطــی هســتند )بنــدر آبــاد 1396، 

.)148

3-5-2. سامانه ادراکی- دریافتی 
ادراک محیــط از تعامــل و تقابــل اطالعــات شــناختی کــه 
ــادث  ــی، ح ــد و ادراکات حس ــده ان ــره ش ــان ذخی ــن انس در ذه
می شــود )مارانــس10 2003، 65(؛ و فراینــدی اســت کــه انســان 
بــه واســطه آن، داده هــای الزم را بــر اســاس نیــاز خــود، از محیط 
اطــراف برمی گزینــد )مطلبــی 1380، 56(. ذهــن انســان مشــتمل 
ــا  ــاداری اســت کــه از طریــق تداعــی، ب ــر ادراکات کلــی و معن ب
ــا را تفســیر  ــد؛ و بدین ســان، پدیده ه ــاط می یابن ــک دیگــر ارتب ی
می کنــد )نقــی زاده 1386، 122(. بنابرایــن می تــوان گفــت؛ یــک 
ــر  ــه تصاوی ــود ک ــناخته می ش ــان ش ــط انس ــی توس ــکان، زمان م

ذهنــی، خاطــرات و یــا تجربیــات مــا را تداعــی کنــد. 
مونتگمــری11، نمادگرایــی، نمایــی و خووانایــی، تجربیــات حســی، 
قابلیــت ادراک و پذیرندگــی و تــرس و هیجــان را از عوامــل موثــر 
ــاد بــه  بــر ایجــاد تصاویــر ذهنــی می دانــد )شــاهچراغی و بندرآب

نقــل از مونتگمــری 1395، 279(.
ــه ســاز و کار شــناخت  اصلی تریــن روش در راســتای دســتیابی ب
افــراد از محیــط، رســم نقشــه های ذهنــی اســت، یعنــی نمــودار 
ســاختن تصویــر ذهنــی محیــط کــه افــراد بــه آن شــکل 
ــتفاده  ــط اس ــاری در محی ــوی رفت ــوان الگ ــه عن داده و از آن ب
ــون  ــری همچ ــای دیگ ــور 1379، 98(. روش ه ــد )مدنی پ می کنن
ــه  ــه ب ــا توج ــز ب ــره نی ــی و غی ــردار حرکت ــم ب ــگری، رس پرسش

ــتند. ــرد هس ــل کارب ــی قاب ــرایط محیط ش

3-5-3. سامانه جمعی- رفتاری 
ــای  ــن ویژگی ه ــان ها، از موثرتری ــن انس ــالت بی ــت و تعام فعالی
ــکان  ــا م ــراد ب ــالت اف ــوه تعام ــه در نح ــت و ریش ــکان اس م
ــی،  ــاری، عاطف ــالت رفت ــب تعام ــا اجتماعــی و در قال ــدی ی کالب
ــک  ــود در ی ــای موج ــوع فعالیت ه ــی دارد و ن ــناختی و معنای ش
ــدری و  ــردد )حی ــکان می گ ــا از م ــت معن ــب برداش ــکان، موج م
دیگــران 1393، 18(. فعالیــت، ســرزندگی محیــط، تماشــا کــردن 
مــردم، برنامه هــای جمعــی، ســاعت فعالیت هــا، جریــان حرکــت 
و تعامــالت و تبادل هــا، جملگــی مــواردی هســتند کــه در 
ــد  ــر می گذارن ــر آن اث ــتند و ب ــی هس ــل بررس ــامانه قاب ــن س ای

ــری 1395، 279(.  ــل از مونتگم ــه نق ــاد ب ــاهچراغی و بندرآب )ش
ــه خــدا  ــی در مســیر توجــه ب ــه خلل ــی ک ــروز رفتارهای ــع ب بالطب
ــی  ــط فان ــرق در محی ــان را غ ــود و انس ــط محســوب ش در محی
و دنیــوی کنــد؛ فــرد را در راه کســب حضــور قلــب، بــی توفیــق 

ــد گذاشــت. خواه

4. فرایند انجام تحقیق
ــن پژوهــش، کــه فهــم  ــه هــدف مدنظــر ای ــرای دســت یابی ب ب
ــور  ــس حض ــا ح ــاجد ب ــاری مس ــدال در معم ــان اعت ــاط می ارتب
قلــب در ایــن فضــا اســت؛ فراینــدی ســه مرحلــه ای طــی شــد. 
نخســتین گام ایــن فراینــد، انجــام مصاحبــه و تحلیــل محتــوای 
ــت؛ و  ــا اس ــی یافته ه ــون روای ــت. گام دوم، آزم ــا اس مصاحبه ه
آخریــن قــدم، آزمــون پایایــی یافته هــا. گام نخســت ایــن پژوهش 
بــا اســتفاده از تحلیــل محتــوای مصاحبه هــا انجــام خواهــد شــد. 
بــا کمــک اطالعــات و شــاخصه های بــه دســت آمــده از مطالعــه 
ــا  ــاختار یافته، ب ــیوه نیمه س ــه ش ــه ای ب ــوب، مصاحب ــع مکت مناب
دوازده نفــر از نمازگــزاران مســاجد مــورد بررســی، کــه از اقشــار 
ــاب  ــی انتخ ــه برف ــک گلول ــا تکنی ــد و ب ــه بودن ــف جامع مختل
شــدند؛ انجــام شــد. تعــداد مصاحبه هــای انجــام شــده، بســتگی 
ــا  ــه ب ــیدمن 1395، 93(؛ ک ــت )س ــی داش ــباع اطالعات ــه اش ب
انجــام 9 مصاحبــه اشــباع اطالعاتــی حاصــل شــد و ســه مصاحبه 
نیــز بــه جهــت اطمینــان از اطالعــات حاصلــه صــورت پذیرفــت. 
متغیرهــای اصلــی در انجــام ایــن مصاحبه هــا، پرســش های 
ــاجد  ــط  مس ــب در محی ــور قل ــل حض ــون عوام ــوری پیرام مح
بــود و ایــن ســؤاالت، حــول ســه ســامانه تشــکیل دهنده مــکان، 
ــاری  ــی- رفت ــامانه جمع ــی، س ــدی- فضای ــامانه کالب ــی س یعن
ــکات  ــوارد و ن ــد. م ــیده ش ــی پرس ــی- دریافت ــامانه ادراک و س
ــه ای  ــی مقول ــوای کیف ــل محت ــا، تحلی ــده در مصاحبه ه ــان ش بی
شــدند. در ایــن راســتا، ســه ســامانه محیطــِی کالبــدی- فضایــی، 
جمعــی- رفتــاری و ادراکــی- دریافتــی، بــه عنــوان رده هــای ایــن 
تحلیــل، و جمــالت و واژگان موجــود در مصاحبه هــا، بــه ترتیــب 
ــدند.  ــه ش ــر گرفت ــت، در نظ ــد ثب ــوا و واح ــد فح ــوان واح به عن
ــا و  ــن مصاحبه ه ــود در مت ــای موج ــذاری واحده ــق کدگ از طری
تجمیــع آن هــا، ابعــاد مقوله هــای اصلــی بــه دســت آمــد؛ ســپس 

ــی حاصــل شــد.   ــاد، مقوله هــای اصل ــن ابع ــع ای ــا تجمی ب
در گام بعــدی، بــرای بررســی روایــی داده هــای بــه دســت آمــده 
ــه  ــم اولی ــا اســتفاده از مفاهی ــوای مصاحبه هــا و ب از تحلیــل محت
ــنامه ای 28  ــب پرسش ــؤاالتی در قال ــا، س ــده در آن ه ــرح ش مط
ســوالی )25 ســوال از مقــوالت اصلــی منــدرج ذیــل ســامانه های 
محیطــی و ســه ســوال کلــی در خصــوص حضــور قلــب( برمبنای 
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طیــف لیکــرت 5 امتیــازی )از کامــاًل موافقــم تــا کامــاًل مخالفــم، 
بــه نحــوی کــه کامــاًل موافــق بــه معنــای مطلوبیــت کامــل فضــا 
ــا  ــل فض ــودن کام ــوب ب ــای نامطل ــه معن ــف ب ــاًل مخال و کام
اســت(، تدویــن شــد. پرسشــنامه، بــر مبنــای مقــوالت اصلــی درج 
ــه فراخــور  ــه، ب ــرای هــر مقول شــده در جــدول 3 تهیــه شــد و ب
گســتردگی مفاهیــم اولیــه بیــان شــده ذیــل آن مقولــه، یــک یــا 
چنــد ســوال طــرح شــد، بــه نحــوی کــه کلیــه مفاهیــم مطــرح 
ــت،  ــد. در نهای ــرار گرفتن شــده در مصاحبه هــا، تحــت پوشــش ق
ســواالت و محتــوای پرسشــنامه ها بــه تاییــد 5 صاحب نظــر 
ــط  ــنامه ها توس ــید. پرسش ــز رس ــگاه نی ــاتید دانش ــاری از اس معم
ــان 300 نفــر )هــر مســجد،  ــدگان در مســاجد منتخــب، می نگارن
صــد نفــر(، توزیــع گردیــد و همانگونــه کــه در جــدول 1 معیــن 
ــتر  ــد؛ بیش ــکیل می دادن ــوان تش ــان را بان ــر ایش ــت؛ 187 نف اس
افــراد )192 نفــر( در بــازه ســنی بیــن 40-26 ســال قــرار داشــتند؛ 
ــود کــه  ــرادی ب ــه اف ــوط ب ــر، مرب ــا 154 نف ــی ب بیشــترین فراوان
ــه  ــوق مراجع ــاجد ف ــک از مس ــر ی ــه ه ــار ب ــتین ب ــرای نخس ب
ــی کارشناســی  ــدرک تحصیل ــز م ــراد نی ــر از اف ــد و 154 نف کردن
ــنامه ها، پرســش و  ــل پرسش ــن در خــالل تکمی ــتند. همچنی داش
ــده  ــان مصاحبه کنن ــاز، می ــور نی ــه فراخ ــز ب ــی نی ــخ کوتاه پاس
ــز در  ــا نی ــج آن ه ــه نتای ــت ک ــکل گرف ــونده ها ش و مصاحبه ش
تحلیل هــای نهایــی مــد نظــر قــرار گرفــت. ســؤاالت پرسشــنامه 
ــاری  ــی کالبــدی- فضایــی، جمعــی- رفت ــز در ســه دســته کل نی
و ادراکــی- دریافتــی مطــرح شــدند؛ و ســه ســوال ابتدایــی نیــز، 
بــه ســؤاالتی کلــی در زمینــه احســاس حضــور قلــب در فضــای 

منظــور، اختصــاص یافــت. 

4-1. معرفی نمونه های مورد مطالعه
ــام  ــجد ام ــاالر، مس ــجد سپه س ــد از مس ــب عبارتن ــاجد منتخ مس
ــران )جــدول 2(. هــر ســه مســجد از  ــازار ته ــع ب و مســجد جام
ــه  ــد؛ ب ــر دارن ــه یکدیگ ــیاری ب ــباهت های بس ــات ش ــع جه جمی
ــی، هــر ســه آن هــا در محــدوده مرکــزی  لحــاظ موقعیــت مکان
تهــران قدیــم )منطقــه 12 فعلــی تهــران بــزرگ( قــرار دارنــد؛ از 
ــرای  ــه دوره قاجــار هســتند )ب ــق ب نظــر قدمــت، هــر ســه متعل
مســجد جامــع بــازار قدمــت بیشــتری نیــز متصــور هســتند؛ لکــن 
بنــای فعلــی متعلــق بــه دوره قاجــار اســت؛ گرچــه پــس از آن نیــز 
دســتخوش تغییراتــی شــده اســت( و بــه لحــاظ هیئــت کلــی، در 
ــه  ــا توجــه ب ــن ب ــد. همچنی ــرار می گیرن زمــره مســاجد ســنتی ق
مــکان اســتقرار مشــابه )قرارگیــری در بافــت تجــاری( هــر ســه 
مســجد، افــرادی کــه بــه مســاجد مراجعــه می کننــد؛ از بســیاری 
ــا  ــد )مســجد سپه ســاالر ب ــا یکدیگــر مشــابهت دارن از جهــات، ب
وجــود قرارگیــری در مدرســه عالــی شــهید مطهــری، در ســاعاتی 
ــد  ــه می توانن ــت و هم ــتفاده اس ــل اس ــوم قاب ــرای عم از روز ب
ــه  ــدی مراجع ــن مســاله در زمانبن ــد و ای ــه کنن ــا مراجع ــه آن ج ب
نگارنــدگان بــه مســجد، جهــت انجــام تحقیقــات میدانــی، مــورد 

توجــه قــرار گرفتــه اســت(.   
جدول 1. اطالعات توصیفی پاسخ دهندگان به پرسشنامه 

)مأخذ: نگارندگان(
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5. یافته های تحقیق
یافته هــای ایــن پژوهــش از دو بعــد قابــل بررســی اســت. 
نخســت یافته هــای حاصــل از مصاحبه هــای میدانــی و دوم 

پرسشــنامه ها.  از  حاصلــه  یافته هــای 

5-1. یافته های حاصل از مصاحبه
متــن مصاحبه هــای  در  موجــود  کلیدواژه هــای  بررســی  بــا 
صورت پذیرفتــه، معیــن شــد کــه بخــش عمــده ای از ایــن واژگان 
)واحدهــای ثبتــی(، بیــن بیشــتر مصاحبه شــوندگان مشــترک بــود. 
ــوندگان در بخشــی از پرســش و  ــال بیشــتر مصاحبه ش ــرای مث ب
پاســخ های مطــرح شــده پیرامــون ســامانه کالبــدی، بــه مــواردی 

ــره  ــا و غی ــری، کتیبه ه ــس کاری، گچب ــی کاری، مقرن ــل کاش مث
ــه  ــرد ک ــتنباط ک ــن اس ــد چنی ــتند و می ش ــتقیم داش ــاره مس اش
ــه  ــود ب ــا خ ــان را ب ــر ایش ــب نظ ــت، جل ــن حال در حداقلی تری
ــان شــده در  ــه همیــن واژگان بی ــا عنایــت ب همــراه داشــته اند. ب
ــت  ــم صــورت پذیرف ــن مفاهی ــه ای ــته بندی اولی ــا، دس مصاحبه ه
و ابعــاد موضوعــی هــر یــک از آن هــا معیــن شــد و هــر یــک از 
آن هــا ذیــل یــک  مقولــه اصلــی قــرار گرفتنــد کــه نتایــج حاصلــه 

در جــدول 3 مشــخص اســت.

جدول 2. تصاویر، نقشه و موقعیت مکانی مساجد مورد بررسی )مأخذ: نگارندگان( 
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جدول 3. تحلیل محتوای مقوله ای مصاحبه ها )مأخذ: نگارندگان(
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جدول 4. شاخص های برازندگی مدل ساختاری
 )مأخذ: نگارندگان(

5-2. یافته های حاصل از پرسشنامه
ــون  ــاره آزم ــبه آم ــاری و محاس ــای آم ــرای رفوش ه ــرای اج ب
پژوهــش،  و  اهــداف  دربــاره  منطقــی  اســتنتاج  و  مناســب 
ــاری  ــاب روش آم ــی، انتخ ــر اقدام ــل از ه ــل قب ــن عم مهم تری

ــت. ــش اس ــرای پژوه ــب ب مناس
گام اول )جهــت ســنجش کلــی حضــور قلــب در محیــط مســاجد 
ــم از  ــن مه ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ــی((: ب ــی ابتدای ــوال کل )3 س
آزمــون تــی  تــک نمونــه ای اســتفاده می شــود کــه بــا توجــه بــه 
نتایــج آزمــون، اگــر ســطح معنــی داری شــاخص ها از 0.05 کمتــر 
ــن نتیجــه حاصــل  ــود؛ ای ــتر ش ــاخص ها از 3 بیش ــن ش و میانگی
می شــود کــه محیــط مســاجد، تأثیــر مطلوبــی بــر ایجــاد حضــور 

قلــب داشــته اســت. 
ــار  ــی و ب ــامانه محیط ــر س ــر ه ــنجش تأثی ــت س گام دوم )جه
ــب در  ــور قل ــاد حض ــر ایج ــنجه ها، ب ــک از س ــر ی ــی ه عامل
ــاختاری،  ــادالت س ــدل مع ــی م ــاجد(: در روش شناس ــط مس محی
ــه  ــورد مطالع ــی ســازه، م ــه ســاکن الزم اســت کــه روای ــدا ب ابت
قــرار گرفتــه تــا مشــخص شــود کــه نشــانگرهای انتخــاب شــده 
ــت الزم  ــود، از دق ــر خ ــورد نظ ــازه های م ــری س ــرای اندازه گی ب
برخــوردار هســتند. بــرای ایــن منظــور از تحلیــل عاملــی تائیــدی، 
اســتفاده می شــود. اگــر بــار عاملــی هــر نشــانگر بــا ســازه خــود 
ــوان  ــن صــورت می ت ــر از 1/96 باشــد؛ در ای ــدار t باالت دارای مق
گفــت ایــن نشــانگر از دقــت الزم بــرای انــدازه گیــری آن ســازه 

ــه  ــر هم ــق حاض ــت. در تحقی ــوردار اس ــون برخ ــت مکن ــا صف ی
مولفه هــا دارای مقــدار t بزرگتــر از 1.96 هســتند و از اینــرو 

ــد. ــمار می رون ــه ش ــی ب ــل قبول ــای قاب معرف ه
ــی مــدل تحلیــل مســیر، از شــاخص های  ــرای ارزیاب همچنیــن ب
ــود و همانطــور کــه مشــخصه های  برازندگــی اســتفاده می ش
ــش  ــن پژوه ــای ای ــد، داده ه ــان می ده ــدول 4 نش ــی ج برازندگ
بــا ســاختار عاملــی و زیربنــای نظــری تحقیــق، بــرازش مناســبی 

دارد و ایــن بیانگــر اعتبــار ســازه اســت. 
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در آخــر، بــرای ســنجش پایایــی، بــه منظــور اندازه گیــری 
و هماهنگــی درونــی متغیرهــا، از آزمــون آلفــای کرونبــاخ 
بهره گیــری شــد. ضریــب آلفــای کرونبــاخ در مجمــوع برابــر بــا 
ــدی-  ــی، کالب ــای کل ــک از زیربخش ه ــر ی ــرای ه 0.785 و ب
ــب  ــه ترتی ــی، ب ــی- دریافت ــاری و ادراک ــی- رفت ــی، جمع فضای
ــه  ــد؛ ک ــرآورد گردی ــا 0.749، 0.765، 0.794 و 0.716 ب ــر ب براب

ــد. ــوردار بودن ــبی برخ ــزان مناس ــوع از می در مجم

مطابــق رونــد ذکــر شــده در بخــش تجزیــه و تحلیــل اطالعــات، 
ــت  ــه تح ــب ک ــور قل ــون حض ــی پیرام ــی و کل ــواالت ابتدای س
عنــوان متغیــر کلــی از آن یــاد می شــود؛ تحــت آزمــون تی تــک 
ــر  ــرای متغی ــی داری ب ــطح معن ــه س ــد ک ــرار گرفتن ــه ای ق نمون
ــن  ــه ای ــوط ب ــای مرب ــاخص ه ــی ش ــن تمام ــم چنی ــی و ه کل

ــا کمــک روش تحلیــل عاملــی تاییــدی مرتبــه دوم،  در ادامــه، ب
ــامانه  ــه س ــک از س ــر ی ــی( ه ــار عامل ــذاری )ب ــر گ ــزان تأثی می
ــی،  ــی، جمعــی- رفتــاری و ادراکــی- دریافت کالبــدی- فضای
ــن آزمــون، ســامانه  ــه دســت آمــد. طبــق ای ــب ب ــر حضــور قل ب
کالبــدی- فضایــی، تأثیــر مثبتــی بــه میــزان 57 درصــد، ســامانه 

جدول 5. آمار توصیفی متغیرهای پرسشنامه پژوهش )مأخذ: نگارندگان(

جدول 6. بررسی میزان حضور قلب در فضای مساجد با سواالت کلی از طریق آزمون تی تک نمونه ای )مأخذ: نگارندگان(

همانگونــه کــه از آمــار توصیفــی مربــوط بــه هــر یــک از متغیرهــا 
ــی  ــر کل ــه متغی ــوط ب ــن مرب ــت؛ میانگی ــن اس ــدول 5 معی در ج
ــر  ــر 3.16، متغیــر جمعــی براب ــر 3.91، کالبــدی فضایــی براب براب
ــا  ــن ب ــم چنی ــد. ه ــر 4.13 می باش ــی براب ــر ادراک 3.09 و متغی
ــی  ــرای تمام ــیدگی ب ــی و کش ــر چولگ ــه مقادی ــه اینک ــه ب توج
ــه  ــن نتیج ــده اند؛ ای ــزارش ش ــی 2 گ ــازه 2 و منف ــا در ب متغیره

ــن متغیرهــا نرمــال هســتند. حاصــل مــی شــود کــه ای

ــت  ــر اس ــم از 3 بزرگت ــن ه ــر و میانگی ــر از 0.05 کوچکت متغی
ــا 95 درصــد اطمینــان می تــوان عنــوان کــرد  ــذا ب )جــدول 6(. ل
ــر  ــط مســاجد تحــت بررســی، تاثی ــی، محی ــه صــورت کل ــه ب ک

ــراد داشــته اســت. ــب در اف ــر ایجــاد حضــور قل ــی ب مطلوب

جمعــی- رفتــاری، تأثیــر مثبتــی بــه میــزان 68 درصــد و ســامانه 
ادراکــی- دریافتــی نیــز تأثیــر مثبتــی بــه میــزان 77 درصــد بــر 
ــد  ــی دارن ــورد بررس ــاجد م ــای مس ــب در فض ــور قل ــس حض ح

ــدول 7(. )ج
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جدول 7. میزان تأثیر سامانه های محیطی و سنجه های آن ها بر ایجاد حس حضور قلب در فضای مساجد )مأخذ: نگارندگان(

3-5. بحث
همانگونــه کــه در بخــش پیشــینه پژوهــش اشــاره شــد؛ تالشــی 
بــرای فهــم ارتبــاط و یافتــن چگونگــی پیونــد دو مفهــوم اعتــدال 
ــتاوردهای  ــن دس ــت. لک ــه اس ــورت نپذیرفت ــب ص ــور قل و حض
ــده در  ــه ش ــق ارائ ــم و مصادی ــی مفاهی ــا برخ ــش ب ــن پژوه ای
ــم فــوق،  پژوهش هــای پیشــین در خصــوص هــر یــک از مفاهی

قابــل تطبیــق اســت.
بــا عنایــت بــه اینکــه محیــط پیرامــون انســان، تنهــا یــک عامــل 

از مجموعــه عوامــل نقش آفریــن در ایجــاد حضــور قلــب در وی 
می باشــد و خــود محیــط متشــکل از ســه ســامانه محیطــی اســت 
ــماری  ــون و پرش ــنجه های گوناگ ــده س ــامانه دربرگیرن ــر س و ه
از ســامانه ها و ســنجه های شــکل دهنده  اســت؛ هــر یــک 
آن هــا، بســته بــه بــار عاملیشــان در زمینــه مــورد بررســی، نقــش 
پررنــگ یــا کمرنگــی در ایجــاد حضــور قلــب داشــته و در نتیجــه 
ــدال  ــوم اعت ــا مفه ــری ب ــا ضعیف ت ــر ی ــاط قوی ت ــد ارتب می توانن

داشــته باشــند.
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در ســامانه کالبــدی- فضایــی، عناصــر موجــود در فضــای 
ــا و  ــجاده، صندلی ه ــر، س ــرش، ُمه ــان )ف ــر مبلم ــاجد، نظی مس
ــوده  ــر 0.76( ب ــب تأثی ــا ضری ــنجه )ب ــن س ــره( تأثیرگذارتری غی
اســت؛ چــرا کــه از نــگاه افــراد، ایــن قســم عناصــر، طبــق قانونــی 
نانوشــته ذاتــًا بــرای اســتفاده در چنیــن فضاهایــی کاربــرد دارنــد؛ 
ــود را در  ــودگاه خ ــا، ناخ ــاهده آن ه ــا مش ــان ب ــی انس ــه نوع و ب
محضــر خــدای متعــال فــرض می کنــد. وجــود نظــم و هارمونــی 
در ایــن ســامانه محیطــی و آنچــه کــه از آن تحــت عنــوان ریتــم 
یــاد می شــود )هــم در بــاب انتظــام فضایــی و هــم در خصــوص 
نحــوه اســتقرار عناصــر موجــود در فضــا(، کمتریــن تأثیرگــذاری 
)بــا ضریــب تأثیــر 0.35( بــر ایجــاد حضــور قلــب در افــراد را دارد. 
ایــن امــر در حالــی اســت کــه از نــگاه مشــارکت کنندگان در امــر 
تکمیــل پرسشــنامه ها، فضــای مســاجد مــورد بررســی، از میــزان 
ــن  ــخ حی ــش و پاس ــد و در پرس ــوردار بودن ــم برخ ــی از نظ باالی
ــتند )جــدول 8(. در  ــان داش ــه آن اذع ــز ب ــل پرسشــنامه نی تکمی
نــگاه نخســت ایــن امــر بــا مبانــی اســالمی، در تناقض اســت چرا 
کــه در مفاهیــم دینــی، در مــوارد متعــددی، نظــم و قاعده منــدی 
ــه،  ــر/49؛ نهج البالغ ــه اســت12و13 )قم ــرار گرفت ــد ق ــورد تأکی م

ــالم،  ــتورات اس ــلمانان، دس ــاور مس ــق ب ــًا طب ــه 47( و طبع نام
ــه  ــت؛ بلک ــا نیس ــی آن ه ــداف متعال ــه اه ــل ب ــع نی ــا مان نه تنه
ــل  ــل تأم ــب قاب ــن مطل ــد. لک ــز دارن ــهیل کنندگی نی ــش تس نق
در ایــن خصــوص ایــن اســت کــه تعبیــر دیــن از نظــم، چیــزی 
متفــاوت از تعبیــر آن در نــگاه عامــه مــردم اســت. نظــم مــد نظــر 
ــت.  ــر/49( اس ــَدر« )قم ــیٍء بَِق ــاُه ُکّل ش ــا َخلَقن ــی، »اِنّ کالم اله
یعنــی هــر چیــزی در جایــگاه خــاص خــود، هدفمنــد و بــا حســاب 
و کتــاب دقیــق )قرائتــی 1383، ج9، 367(؛ کــه ایــن مطلــب الزامًا 
بــا آنچــه از آن تحــت عنــوان نظــم و ریتــم یــاد می شــود تناســب 
نــدارد. قطعــًا اگــر چنیــن بــود و ایــن دو نگــرش بــا هــم مطابقــت 
ــی  ــداف متعال ــا اه ــم ب ــن نظ ــول ای ــت محص ــتند؛ می بایس داش
انســان، همخوانــی بیشــتری می داشــت. بنابرایــن بــرای هریــک 
ــود  ــجد؛ وج ــای مس ــود در فض ــر موج ــنجه ها )عناص ــن س از ای
نظــم و هارمونــی( در مســاجد مــورد بررســی و از نــگاه کاربــران 
مــورد تحقیــق، می تــوان بــه ترتیــب، تــوان تببین کنندگــی 
قوی تــر و ضعیف تــری بــر شــکل گیری اعتــدال در ســامانه 

کالبــدی- فضایــی، متصــور بــود. 

جدول 8. نمایش برخی ویژگی های کالبدی- فضایی مساجد مورد بررسی )مأخذ: نگارندگان(
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در ســامانه جمعــی- رفتــاری مســاجد تحــت بررســی کــه برخــی 
ویژگی هــای آن در جــدول 9 بــه نمایــش درآمــده اســت؛ 
تأثیرگذارتریــن عامــل بــر ایجــاد حــس حضــور قلــب، چگونگــی 
ــای  ــر در فض ــا یکدیگ ــان ب ــوه ارتباطش ــراد و نح ــرد اف عملک
مســاجد )بــا ضریــب تأثیــر 0.55( اســت؛ همانگونــه کــه رعایــت 
ایــن مــوارد یعنــی خــودداری از مکالمــات طوالنــی و بــا صــدای 
بلنــد، رفتارهــای متناســب بــا شــأن فضــا و غیــره می توانــد تأثیــر 
ــورد  ــه م ــب در زمین ــر شــک لگیری حــس حضــور قل ــایانی ب ش
بررســی داشــته باشــد؛ صحبت هــای طوالنی مــدت، صــدای 
بلنــد افــراد در فضــای مســاجد، انجــام برخــی رفتارهــا که بــا ذات 
فضــا تناســبی نــدارد و غیــره، می توانــد تأثیــر مخربــی بــر ایجــاد 
حــس حضــور قلــب در ایــن فضــا داشــته باشــد. برگــزاری مراســم 
ــره(، در  ــا و غی ــد جشــن ها، عزاداری ه ــی )مانن ــای جمع و آیین ه
ــر 0.29(،  ــب تأثی ــا ضری ــل )ب ــن عام ــاجد، کم اثرتری فضــای مس

ــاری  بیــن مجموعــه ســنجه های موجــود در ســامانه جمعــی رفت
بــوده و نقــش چندانــی در ایجــاد حضــور قلــب در افــراد ندارنــد. از 
نــگاه کاربــران مســاجد مــورد بررســی، برگــزاری چنیــن مراســمی 
ــق  ــی دارد. طب ــر مثبت ــره تأثی ــای روزم ــی دغدغه ه در فراموش
پرســش و پاســخ صــورت پذیرفتــه حیــن تکمیــل پرسشــنامه ها، 
مطلــب قابــل تأمــل در ایــن خصــوص آن جــا اســت کــه برگزاری 
ــائل و  ــی مس ــب فراموش ــا موج ــل، نه تنه ــن قبی ــمی از ای مراس
ــره می شــود؛ بلکــه ذهــن انســان را از هــدف  دغدغه هــای روزم
ــد.  ــه می ده ــی فاصل ــز کم ــی نی ــن فضای ــی حضــور در چنی اصل
بنابرایــن بــرای هریــک از ایــن ســنجه ها )نحــوه عملکــرد افــراد، 
برگــزاری مراســم( در مســاجد مــورد بررســی و از نــگاه کاربــران 
مــورد تحقیــق، می تــوان بــه ترتیــب، تــوان تببین کنندگــی 
قوی تــر و ضعیف تــری بــر شــکل گیری اعتــدال در ســامانه 

جمعــی- رفتــاری، متصــور بــود.

جدول 9. نمایش برخی ویژگی های جمعی- رفتاری مساجد مورد بررسی )مأخذ: نگارندگان(
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در ســامانه ادراکــی- دریافتــی مســاجد مــورد بررســی کــه بعضــی 
از ویژگی هــای آن در جــدول 10 نمایــش داده شــده اســت؛ 
ــجد،  ــازنده مس ــر س ــا عناص ــنایی ب ــی از آش ــر ناش ــق خاط تعل
ــراد  ــان اف ــب می ــور قل ــس حض ــاد ح ــل در ایج ــن عام موثرتری
اســت )بــا ضریــب تأثیــر 0.78(؛ اینکــه افــراد بــه مســجدی قــدم 
ــا،  ــاخصه ها و مولفه ه ــان ش ــا هم ــل، آن را ب ــه از قب ــد ک بگذارن
در ذهــن خــود ترســیم کرده انــد و بــه آن مشــخصه های ذهنــی 
تعلــق خاطــر دارنــد؛ ناخــودآگاه فــرد را بــا اهــداف ایــن فضــای 
ــن  ــل اســت کــه ای ــن دلی ــه همی ــادی هم ســو می ســازد؛ و ب عب
ســنجه، تأثیــر بســزایی در افزایــش حــس حضــور قلب در ســامانه 
ادراکــی- دریافتــی دارد. خوشــایندی کلیــت فضــا در نظــر افــراد، 
کم تأثیرتریــن ســنجه )بــا ضریــب تأثیــر 0.29( بــر ایجــاد حضــور 
ــراد، در مجمــوع، فضــای مســاجد  ــوده اســت. از نظــر اف ــب ب قل
مــورد بررســی موجــب ایجــاد حــس خوشــایند روانــی در آن هــا 

مذکــور،  ســامانه های  در  موجــود  رخدادهــای  و  ویژگی هــا 
ــد؛  ــری ارســطویی ندارن ــم فک ــف در پارادای ــت تعری ــًا قابلی عمدت
ــط  ــراط و تفری ــا، اف ــک از آن ه ــوص هری ــوان در خص و نمی ت
ــدال  ــه ارســطو اعت ــرا ک ــرد؛ چ ــف ک ــا را تعری ــن آن ه ــرز بی و م
ــورد  ــرده و در م ــه کار ب ــی ب ــل اخالق ــه فضای ــا در حیط را تنه
فضایــل عقلــی و ذهنــی، کاربــردی نــدارد )ســروش 1375، 266(؛ 
و در معــدود مــواردی هــم کــه بــا ایــن نگــرش، مصادیقــی ارائــه 
ــدارد  ــوق ن ــش ف ــای پژوه ــا یافته ه ــی ب ــت چندان ــده، مطابق ش
)ر.ک بــه بمانیــان و امینــی 1390(. حتــی بــا پذیــرش ایــن امــر 
ــود  ــای موج ــک از ویژگی ه ــر ی ــوص ه ــوان در خص ــه می ت ک
ــه کــرد و الگویــی  در ســامانه های محیطــی، چنیــن تعریفــی ارائ
معتــدل معرفــی نمــود؛ تشــخیص آن بــه عهــده فــرد بــا بصیــرت، 
دانشــمند و عاقــل اســت )کــه البتــه خــود ایــن امــر، دیدگاهــی 
متناقــض اســت و دور باطلــی بــا خــود بــه همــراه دارد؛ چــرا کــه 

ــن ســنجه در ایجــاد حضــور  ــری ای ــت کم اث می شــود؛ لکــن علّ
ــرای  ــزی ب ــایندی هرچی ــًا خوش ــه الزام ــب در اینجــا اســت ک قل
ــت؛  ــز نیس ــودن آن چی ــی ب ــای متعال ــه معن ــان، ب ــس انس نف
نفــس انســان مشــتمل بــر درجــات و مراتــب گوناگونــی 
ــایندی  ــرد و خوش ــی را در برمی گی ــا اعل ــی ت ــه از ادن ــت ک اس
ــه از  ــه ک ــق، همانگون ــر تحقی ــارکت کنندگان در ام ــر مش مدنظ
ــی آن  ــس متعال ــًا از جن ــود؛ الزام ــن ب ــان معی ــای ایش صحبت ه
ــد نظــر  ــف را م ــوس مختل ــوب نف ــر مطل ــی از ام ــوده و ترکیب نب
داشــتند. پــس بــرای هریــک از ایــن ســنجه ها )تعلــق خاطــر بــه 
واســطه آشــنایی بــا عناصــر تشــکیل دهنــده مســجد؛ خوشــایندی 
کلیــت فضــا( در مســاجد مــورد بررســی و از نــگاه کاربــران مــورد 
ــر  ــی قوی ت ــوان تببین کنندگ ــب، ت ــه ترتی ــوان ب ــق، می ت تحقی
ــی-  ــدال در ســامانه جمع ــکل گیری اعت ــر ش ــری ب و ضعیف ت

ــود. ــاری، متصــور ب رفت

ــورداری  ــد و مســتلزم برخ ــت اخالقی ان ــش، فضیل ــرت و دان بصی
از اعتــدال و حــد وســط در تعقــل )گمپرتــس 1375، ج3، 1477((؛ 
ــا  ــا ب ــس دشــوار اســت. اّم ــری ب ــردی، ام ــن ف ــن چنی ــه یافت ک
ــرب و  ــد تق ــاری مانن ــن معی ــر گرفت ــالمی و در نظ ــرش اس نگ
ــث را  ــن بح ــره ای ــوان دای ــا می ت ــب، نه تنه ــور قل ــس حض ح
ــی و  ــه حیطــه عقل ــی گســترش داد و ب ــل اخالق از حیطــه فضائ
ذهنــی نیــز تعمیــم داد؛ بلکــه تشــخیص آن نیــز، در بیشــتر مــوارد 
امــری نیســت کــه از عهــده تــوان خــود فــرد خــارج باشــد و بــا در 
ــد طریــق  ــار مذکــور، پیــش روی خــود، می توان نظــر داشــتن معی

ــی را تشــخیص دهــد. اعتدال

جدول 10. نمایش برخی ویژگی های ادراکی- دریافتی مساجد مورد بررسی )مأخذ: نگارندگان(
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6 . نتیجه گیری
ــر ایجــاد  ــاری ب ــدال در معم ــر اعت ــم نحــوه تأثی ــتای فه در راس
حضــور قلــب در افــراد، قــرب الهــی به عنــوان مــالک قرارگیــری 
در مســیر اعتدالــی و دســتیابی بــه آن، معرفــی شــد. تحقــق مقــام 
قــرب الهــی در گــرو تجمیــع دو عامــل اســت کــه آن دو عامــل 
ــاجد  ــای مس ــب. در فض ــور قل ــرب و حض ــباب تق ــد از اس عبارتن
ــوق،  ــل ف ــی از دو عام ــاص آن، یک ــری خ ــوع کارب ــل ن ــه دلی ب
ــل  ــق عام ــورت تحق ــت؛ و در ص ــق اس ــود محق ــودی خ ــه خ ب
ــل  ــوان نائ ــجد را به عن ــوان آن مس ــب(، می ت ــور قل ــر )حض دیگ

ــه مقــام قــرب الهــی در نظــر گرفــت. ب
ــن ســه مســجد  ــق، مراجعی ــه ســوال تحقی ــرای پاســخگویی ب ب
ــرار  ــق ق ــورد تحقی ــران م ــازار ته ــع ب ــام و جام ــاالر، ام سپه س
ــه  ــت ک ــب اس ــن مطل ــای ای ــه گوی ــج حاصل ــه نتای ــد ک گرفتن
ویژگی هــای کالبــدی فضایــی در محیــط مســاجد مــورد آزمایــش، 
ــر  ــر مثبــت را ب ــن تاثی ــن تمــام ســامانه های محیطــی، کمتری بی
ــی  ــای جمع ــد؛ ویژگی ه ــر دارن ــب تأثی ــور قل ــس حض ــاد ح ایج
رفتــاری از ایــن حیــث در مرتبــه دوم قــرار دارنــد؛ و ویژگی هــای 
ادراکــی دریافتــی مســاجد تحــت بررســی، بیشــترین تأثیــر مثبــت 

را بــر ایجــاد حضــور قلــب در افــراد دارنــد. در خصــوص هریــک از 
ــر  ــوان »عناص ــی، می ت ــامانه های محیط ــاکله س ــنجه های ش س
موجــود در فضــای مســاجد« تحــت بررســی را به عنــوان موثرترین 
ســنجه ســامانه کالبــدی- فضایــی در ایجــاد حــس حضــور قلــب 
قلمــداد کــرد؛ »چگونگــی عملکــرد افــراد و نحــوه ارتباطشــان بــا 
یکدیگــر« در فضــای مســاجد تحــت بررســی، موثرتریــن ســنجه 
ســامانه جمعــی- رفتــاری در ایجــاد حضــور قلــب اســت و »حــس 
ــجد«،  ــازنده مس ــر س ــا عناص ــنایی ب ــی از آش ــر ناش ــق خاط تعل
ــس  ــر ح ــی ب ــی- دریافت ــامانه ادراک ــنجه س ــن س اثربخش تری

حضــور قلــب در فضــای مســاجد مــورد بررســی اســت.
ــای  ــا پارامتره ــاری ب ــجد قاج ــه مس ــق، س ــن تحقی ــتره ای گس
نزدیــک بــه یکدیگــر بــود کــه در پژوهش هــای بعــدی می تــوان 
ضمــن بررســی ادوار دیگــر و بــا شــاخصه های متمایــز از جامعــه 
مــورد بررســی ایــن پژوهــش، از میــزان تحقــق مفهــوم اعتــدال 
در آن هــا آگاه شــد؛ و بــا اســتفاده از شــیوه قیاســی، ضمــن آگاهی 
از ایــده آل تریــن ســنجه ها، از آن هــا در راســتای تحقــق اهــداف 

ــرد. متعالــی معمــاری در طرح هــای آتــی بهــره ب

پی نوشت
1. همان گونــه )کــه قبلــه شــما، یــک قبلــه میانــه اســت( شــما را نیــز، امــت میانــه ای قــرار دادیــم )در حــد اعتــدال، میــان افــراط و تفریــط؛( تــا بــر 
مــردم گــواه باشــید؛ و پیامبــر هــم بــر شــما گــواه اســت. و مــا، آن قبلــه ای را کــه قبــاًل بــر آن بــودی، تنهــا بــرای ایــن قــرار دادیــم کــه افــرادی کــه 
ــا را  ــد آنه ــه خداون ــر کســانی ک ــن حکــم، جــز ب ــد؛ مشــخص شــوند. و مســلمًا ای ــت بازمی گردن ــه جاهلی ــه ب ــا ک ــد؛ از آنه ــروی می کنن ــر پی از پیامب
هدایــت کــرده، دشــوار بــود. )ایــن را نیــز بدانیــد کــه نمازهــای شــما در برابــر قبلــه ســابق، صحیــح بــوده اســت؛( و خــدا هرگــز ایمــان شــما را ضایــع 

نمی گردانــد؛ زیــرا خداونــد، نســبت بــه مــردم، رحیــم و مهربــان اســت )بقــره/143(.
2. هرگــز دســتت را بــر گردنــت زنجیــر مکــن؛ )و تــرک انفــاق و بخشــش منمــا( و بیــش از حــّد )نیــز( دســت خــود را مگشــای؛ تــا مــورد ســرزنش 

قــرار گیــری و از کار فرومانــی )اســراء/29(!
3. همانــا بهتریــن چیــز کــه نزدیکــی خواهــان بــه خــدای ســبحان بــدان تّوســل مــی جوینــد؛ ایمــان بــه خــدا و پیامبــر، و جهــاد در راه خداســت؛ کــه 
موجــب بلنــدی کلمــه مســلمانی اســت و یکتــا دانســتن پــروردگار کــه مقتضــای فطــرت انســانی اســت؛ و بــر پاداشــتن نمــاز کــه آن -ســتون- دیــن 
اســت، و دادن حــّق مســتمندان -زکات- کــه واجــب شــرع مبیــن اســت، و روزه مــاه رمضــان کــه نگهدارنــده از عقــاب اســت -و بازدارنــده عــذاب-، 
و حــّج، و عمــره گــزاردن، کــه فقــر را براندازنــد و گناهــان را پــاک ســازند؛ و پیونــد بــا خویشــان -صلــه رحــم- کــه مــال را افــزون ســازد؛ و اجــل را 
واپــس انــدازد؛ و صدقــه دادن نهانــی کــه گنــاه را پــاک کنــد و بــر جــا نگــذارد؛ و صدقــه دادن آشــکارا کــه مــرگ بــد را بــاز دارد؛ و کارهــای نیــک کــه 

-نکــوکار را- از در افتــادن بــه خــواری نگــه دارد )نهج البالغــه، خطبــه 110(.
Ruff.4

Schroder.5
 Stanley Milgram.6

Joachim F Wohlwill .7
Jorg Kurt Grutter .8

 Frank Ching .9
Marans .10

 Charles Montgomery .11
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12. البته ما هر چیز را به اندازه آفریدیم )قمر/49(.
13. ... شــما و همــه فرزندانــم و کســانم و آن را کــه نامــه مــن بــدو رســد؛ ســفارش می کنــم بــه تــرس از خــدا و آراســتن کارهــا )نهــج البالغــه، نامــه 

)47
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Moderation is one of the characteristics of God›s creation. If the man claims to be God›s vicegerent, he 
should be endowed with divine attributes to the best of his ability; the human constructions, of which 
architecture is a part, should have this characteristic. In this research, we examined the relationship between 
moderation in the architecture of mosques and creating a sense of the presence of the heart in this space. 
In the first step, by descriptive-analytical method, we dealt with the concept of moderation in Islam; we 
introduced proximity as a criterion of moderation and investigated the station of nearness to God. In the 
next step, by examining the presence of the heart as one of the factors of proximity, we performed a semi-
structured interview, around the three systems that make up the place, namely the physical-spatial system, 
collective-behavioral system and perceptual system, in three selected mosques of Tehran Bazaar. All three 
mosques had relatively the same conditions in terms of age, location, physical characteristics and population 
of clients. Then, by analyzing the content of the interviews, we developed from the extracted categories a 
questionnaire for the reliability of the research, and tested in a wider statistical population in the mentioned 
mosques. Finally, we examined the questionnaires by SPSS 26 software, LISREL and a combination of 
two single sample t-tests and confirmatory factor analysis. The results indicate that the environment 
of these mosques, in general, has a favorable effect on the presence of the heart in people, and in the 
meantime, the physical and spatial characteristics of the environment of the mosques under test, among 
all environmental systems, have the least positive effect on the sense of presence of the heart. Collective 
behavioral characteristics are of second rank in this respect. The perceptual characteristics of the mosques 
under study have the most positive effect on the presence of the heart in individuals, and accordingly, we 
can consider each of the environmental systems close to moderation. Regarding each of the criteria of the 
scheme of environmental systems, we can see the «elements in the space of mosques» under study as the most 
effective criterion of the physical-spatial system in creating a sense of the presence of the heart. «Individuals› 
performance and their relation to each other» in the space of the mosques under study is the most effective 
criterion of collective-behavioral system in creating the presence of the heart. «Sense of attachment 
resulting from familiarity with the constitutive elements of the mosque» is the most effective criterion of 
perceptual system in creating the sense of the presence of the heart in the space of mosques under study.
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