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بررسی تغییر شاخص های کاکرد اجتماعی در فضاهای مذهبی و تجاری گذشته و معاصر 
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 خالصه  

 حضور و مردم جذب در مهمی بسیار نقش جمعی وجود فضاهای . است جامعه فرهنگی و تاریخی میراث جمعی حامل فضای

است .امروزه با تغییر تدریجی در الگوهای مصرف و زندگی افراد، نحوه درگیری و استفاده آنان از فضاهای داشته شهرها در هاآن

باشد.در نتیجه شاخص های جمعی تغییر کرده و کیفیت تعامل اجتماعی در فضای جمعی معاصر دیگر مانند گذشته نمی

تغییر خواهد کرد. در این پژوهش به شیوه کیفی و استدالل اجتماع پذیری نیز در فضاهای جمعی امروزه نسبت به گذشته 

پذیری و تعامل اجتماعی و طبقه بندی فضاهای جمعی محصور در گذشته پرداخته منطقی ابتدا به تعریف مفاهیم اجتماع
عی مشود. سپس فضاهای جشود و به دنبال آن کیفیت تعامل در فضاهای جمعی و عوامل موفقیت این فضاها بررسی میمی

 دهد: در فضاهایشود. نتایج به دست آمده نشان میدر امروز و بررسی تغییرات در کارکرد فضاهای جمعی  در آنان بررسی می

الت فصل مشکو های موجود در مساجد امروز، دیگر اموری از قبیل حلمذهبی نسبت به گذشته با توجه به تفکیک فعالیت
افتد. در مورد د. اگرچه در  برخی مساجد در سطح محله کمابیش این اتفاق میشومردم و مسائل فرهنگی کمتر دیده می

 های نقش تر شدن سایر رنگ کم معاصر باعث تجاری مراکز در غالب تفریحی بُعدفضاهای تجاری معاصر نسبت به گذشته، 

 بازارها شده است. فرهنگی و اجتماعی سیاسی، بسیارمهم
 

 بازار، فضای عبادی، کیفیت تعامل پذیری،اجتماعفضای جمعی،: کلیدی های واژه
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 مقدمه   .1

عمومی بیش از هر زمان دیگر مورد توجه برنامه ریزان و طراحان شهری قرار گرفته و مردم  امروز ابعاد انسانی فضاهای   

اما آنچه این فضاها را به لحاظ اجتماعی فعال [1] چنین فضاهایی پاسخ مثبت داده اند نیز مشتاقانه به حضور و مشارکت در
توان یباره مسازد، در درجه اول عوامل کالبدیست که بتواند زمینه ساز ورود و سپس توقف افراد درون فضا باشد که در اینمی

مل دیگر از این دست اشاره نمود. اما آنچه بیش از طبیعی و بسیاری عوابصری، عواملهایها، جاذبهبه عواملی چون: دسترسی

ست که در عین ایجاد ابینی و خلق رویدادهای اجتماعی ابعاد کالبدی در حضور و تعامل اجتماعی افراد مؤثر است، پیش

بنابراین خلق یک [2] تواند زمینه ساز ارتقاء حس تعلق به مکان نیز باشداجتماعی، میهایهای مشارکت در فعالیتفرصت
های مشارکت در حیات جمعی، مستلزم شناخت فضا های اجتماعی آن و ارتقاء فرصتگیری از توانفضای عمومی موفق، بهره

 و ابعاد مختلف آن و نگاهی چندجانبه از سوی طراحان و برنامه ریزان شهری در این رابطه است.
 

 

  پیشینه تحقیق .2

در تحقیق حاضر از دو مفهوم شاخص کارکردی و اجتماع پذیری فضاهای جمعی تشکیل شده که هریک موضوع 

شماری صورت گرفته که شمار بسیاری تحقیقات و پژوهش های متعددی بوده اند. در خصوص فضاهای جمعی تحقیقات بی
 و پذیریمحققان اجتماع تحقیقات این ر نتیجهداند؛ از این تحقیقات به بررسی ویژگی های مثبت فضاهای عمومی پرداخته

 که کرد ای اشاره مطالعه به توان می جمله دانند: ازمی عمومی فضاهای اساسی در عوامل از یکی را اجتماعی های ویژگی

 دهدمی مطالعه نشان این نتایج شده، انجام دنیا مختلف کشورهای در عمومی شهری فضای قطعه 1000 از بیش روی بر

 در موفقیت پذیریاجتماع ها، فعالیت و ها استفاده ذهنی، تصویر و پیوستگی، آسایش هم به و دسترسی : اساسی عامل 4 که

 غیر عینی مطرح شاخصه یک عنوان به تنوع اصلی، مؤلفه یک به عنوان پذیریعاجتما با ارتباط در .مؤثرند عمومی فضاهای

 .[3] بردنام می سنجش معیار یک به عنوان سالخوردگان و بانوان کودکان، حضور میزان از و شده
 های اجتماعی فعالیت از حمایت 1987 سال در وی .است داده انجام مطالعات زیادی عمومی فضاهای زمینه در

 تحقیقات. داند می فعالیت یک را دانسته و بهترین فرصت برای  تعامل  موفق عمومی فضاهای به دستیابی از ملزومات یکی را

(، 6898فرانسیس ) (،6891(، برمن) 6891گودمن) نظیر عمومی شهری فضاهای درباره گرفته صورت جهانی تجارب و

 برای مکانی باید شهر فضاهای جمعی در که دارند اشاره نکته این (، بر0222) ولفگانگ (، 1992پور) مدنی (،  1992تیبانز)

 .[4] جمعی باشند زندگی و اجتماعی تعامالت
 

 

 پذیریمعنای اجتماع. 3

گریز یا پراکنده کننده بیانگر کیفیات پذیر یا اجتماع دوست و گردهم آورنده و اجتماعهای اجتماعاستفاده از واژه
ها در ابتدا از سوی اسموند در این واژهکنند. آورند یا از هم دور میفضایی  در معماری است که مردم را دورهم جمع می

ایی های قابل جابجگریزی فضاهای با سیمای نیمه ثابت، یعنی تجهیزات و مبلمانپذیری یا اجتماعخصوص قابلیت اجتماع

 [5] پذیری فضای معماری را به اثبات رسانیدمطرح شد. او نقش مبلمان در اجتماع
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شود. ادوارد هال معتقد است، فضای پذیر، موجب خودداری از تعامل میگریز بر خالف اجتماعی اجتماعسازمانده
پذیر نیز همیشه به کلی خوب نیست. آنچه مطلوب است گریز ضرورتا فضای بدی نیست، همینطور فضای اجتماعاجتماع

 [6] نیاز و حال، بتوانند درگیر این فضاها شوندآنست که تنوعی از فضاهای مختلف وجود داشته باشد و افراد براساس 

 کرده تأکید مردم، مدنی حضور و اجتماعی تسهیل تعامالت برای باکیفیت عمومی فضاهای وجود ضرورت بر وایت

 که است باور این بر او .کند تسهیل را تعامالت اجتماعی و مشارکت که یداند م کالبدی نهای مکا خلق را مسئول خود و

 خود تحقیقات در همچنین .کندمی جامعه کمک و زندگی افراد کیفیت بهبود به اساساً عمومی فضاهای اجتماعی در زندگی

 آمیختگی آنها تریناجتماعی در حتی نبوده و هاآشنایی آغاز برای آلی های ایدهمکان عمومی فضاهای رسیده که نتیجه این به

 برای را هاییفرصت تواند مکان می و زمان در مردم همزمان حضور وجود این با اما شود. دیده نمی مردم میان زیادی

 [7] آورد فراهم اجتماعی تعامالت

 های کیفیت فضای عمومیمولفه. 4

 [8] فضاهای اجتماعی در اجتماعی تعامالت ایجادکننده عوامل          

 .عمومی فضای تداوم طوالنی، اقامت یا مدت طوالنی استفاده دوام: 

 .اطراف محیط با الفت حس آشنایی:

 عمومی فضای از استفاده که درحالی : کردن درنگ جهت آزادی

 .است خاصی دلیل بدون فضا به ورود و فضا آن از از استفاده آگاهی باشد خرید مانند خاص فعالیت یک شامل است ممکن

 .خاص دلیل بدون فضا یک از استفاده بر باتکیه اغلب

 ها،لبه ها،نیمکت چون عناصری وجود مردم، جهت استفاده راحت فضایی به خدمات و تسهیالت : خدمات و تسهیالت

 تواندمی که ها ورودی و مسیرها و تعریف گذاری نشانه مؤثر نورپردازی ها،سرویس زباله، سطل های چندمنظوره،کیوسک

 نیز خانه بیرون آنها داشتنبلکه نگه نیست کافی خانه از خروج تنها که چرا دارد اشاره اجتماعی باشد تعامالت ساز زمینه

 است مذکور و تسهیالت خدمات تأمین آن الزمه که فضاست در مکث امکان روی مستلزم پیاده امکان است. اهمیت حایز
[9]. 

 باشد.های فضاهای عمومی ایجاد فرصتهای الزم جهت تعامالت اجتماعی میاجتماع پذیری: یکی از مهمترین ابعاد و ویژگی

نمایند. این عامل با تری با مکان و جامعه خود احساس میکنند، رابطه قویهنگامیکه مردم با سایر افراد جامعه تعامل می

های اجتماعی و زندگی در ساعات مختلف شبانه روز قابل گیری شبکههای مختلف اجتماعی، شکلگروهتعیین میزان حضور 
 گیری و ارزیابی است.اندازه

های ها در  جذب افراد و گروههای موجود درون فضا و توان آنها و کاربریفعالیت و کاربری: رویدادهای اجتماعی، نوع فعالیت

 یائی فضاهای عمومی و فعال بودن آن در ساعات و فصول مختلف است و شاخصمختلف، مهمترین عامل در پو
 های مختلف است.ارزیابی این بعد، میزان و دفعات مراجعه افراد به فضا و مشارکت در فعالیت

 به بیدستیا هنحو و فضا بودن دسترسی و ارتباط: ارتباط با نحوه سیرکوالسیون و ارتباطات فضایی و دسترسی با فایل رؤیت 

 مثبت ردعملک و امنیت در خود که است رابطه در کند،می یاد فضا بصری و کالبدی دسترسی عنوان به آن از تییالدز که فضا

 رد سالخوردگان و کودکان نظیر ویژه اجتماعی هایگروه حضور و حرکت تداوم دسترسی، امکان راستا این در. است مؤثر فضا
 تعیین هایشاخص جمله از شهری نقل و حمل سیستم با مطلوب ارتباط و کافی هایپارکینگ وجود فضا، مختلف نقاط

 .باشندمی بعد این در کننده
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. ستا ارتباط در فضا، از ذهنی آسایش دریافت و فضا کالبدی ساماندهی چگونگی با ذهنی آسایش:  تصویر و ذهنی تصور
 تدریاف و قرارگاه یک به مردم جذب در فضا بصری خوشایندی و تشخص ،(فضا از حفاضت و حمایت میزان و نحوه) پایداری

 جمعی حیات تجربه و زدن قدم توقف، جهت را آن مردم گرددمی سبب که است ویژگی این و اند مؤثر فضا، از ذهنی آسایش

 [3] نمایند انتخب

 

 

 اجتماعی تعامل نمود جمعی . فضای5

 گروه یک که آن محض به ولی کند نمی مطرح را خاصی ویژگی هیچ تنهایی ،به خویش مادی مفهوم در فضا

 رفتارهای وقوع برای بستری فضا پس این از .شود می پدیدار فضا ین  نماد معنای کند، مکانی آغاز در را فعالیتی انسانی

 از جمعی فضاهای .شود می شامل را فضا های جنبه که است وگسترده مفهومی عام شهری فضای .[10]شود  می انسانی

 روی آن در شهروندان میان ارتباطات و ها کنش بیشترین که هایی مکان. است شهر فضایی ساخت عناصر ترین مهم

 بسیار نقش جمعی فضاهای وجود. [11]نماید  می ایجاد را شهروندان مراسمی و کارکردی های فعالیت اصلی بستر دهدومی

 نموده اهم را فر اجتماعی های واکنش و تعامالت فرصت حضور این. است داشته شهرها در هاآن حضور و مردم جذب در مهمی

 نوعی کالبدی، و فیزیکی جوانب جز به جمعی فضای .میگردد فضا به تعلق ،حس مشترک جمعی خاطره آمدن بوجود باعث و

 ناگسستنی پیوندی جامعه فرهنگ و اجتماعی زمان با مرکب ماهیتی و مند نظام خصلتی با که است نمادین و فضای ادراکی
 و فرهنگی تاریخی میراث حامل فضاها این همچنین و است موثر آن ادراک در جامعه و اجتماعی فرهنگی نسبیت و داشته
 زیر صورت به توان می را هاآن مهمترین که دارد، شهر در متنوعی کارکردهای جمعی فضاهای، این بنابر. [12] است جامعه

 :برشمرد

 .شهروندان اجتماع و گردهمایی برای محلی

 .پایدار توسعه به دستیابی مسیر در شهروندان اجتماعی نقش تقویت -

 .هانمایشگاه و هاها،آئین جشن برگزاری برای فضا از استفاده -

 شهروندان میان در مکان حس و هویت تقویت -
 کند. می عمومی انسجام به که جمعی خاطره ایجاد -

باشد. در این تعامالت مردم هایی جهت تعامالت اجتماعی میترین ابعاد فضاهای عمومی ایجاد فرصتیکی از مهم          

شود و این امر ها تقویت میکنند و حس تعلق خاطر و هویت جمعی در آنمیتری با محیط و جامعه خود برقرار رابطه قوی
های اجتماعی و افزایش حس مشارکت جمعی همراه است. درفضای عمومی امکان ارتباط چهره به گیری شبکهبا شکل

شود. ن ایجاد میهای اجتماعی و حس تعاوهای مختلف، شرکت در فعالیتهای دوستانه، گردهماییوگو، معاشرتچهره،گفت

ا، هگوی صمیمی دونفره گرفته تا مقیاس بزرگتر عمومی شامل رسوموتواند مختلف باشد از گفتانگیزه برای گردهمایی می

 .[13] ...ها، رویدادهای ورزشی و ها، جشنها، نمایشآئین

 

 

 . بررسی شاخص های تعامل اجتماعی در گذشته6

های جمعی در شهر نقش در شهرهای اسالمی مراکزی همچون ارگ، مسجد جامع، بازار و محالت در ایجاد فضا            

های شهری، مدارس، مراکز دیگری همچون میدان اند.موثری داشته و هرکدام ویژگی مخصوصی به فضای کالبدی  شهر داده
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ده کرها نیز به عنوان مراکز اثرگذار در ارتباط با مراکز فوق ایفای نقش میها، کاروانسراها آسیابهای عمومی، ضرابخانهحمام
ی دفرهنگی، مراکز اقتصا -نظامی، مراکز مذهبی -توان این عوامل تاثیرگذار در  سیمای شهرها را با عناوین مراکز دیوانیمی اند.

 .[14] و مراکز اجتماعی یادکرد

 اقتصادی، نهادی اجتماعی، ترین عرصه حیات شهری بود. در بافت شهری ایران بازار بنیادیترین و عملیعال: فبازار

ای ههای اقتصادی و غیراقتصادی بود. فعالیتمیراثی فرهنگی و بازتابی ار هنر و معماری بود. کارکردهای بازار دارای جنبه

فعالیت غیراقتصادی آن شامل کارکردهای مذهبی، آموزشی، تربیتی، اجتماعی، اقتصادی بازار شامل تولید، انبارداری، تجارت و 

های مهم ها مکانراسته بازار، چهارسو، تیمچه، خوان، سرا، کاروانسرا، کارگاه و کارخانه. [15] سیاسی، تفریحی و خدماتی بود
ایگاه جپذیرفت. های غیراقتصادی آن از ساختار زندگی شهر تاثیر میفعالیتمرتبط با کارکردهای اقتصادی بازار بودند و 

 ترینمعمول از پذیرفت.های اقتصادی در بازار کامال مشخص بود و از فرم و ساختار حیات شهری تاثیر میهردسته از فعالیت

 و نحوه پیوستگی آن در که هستند دهسرپوشی معابری بازارها است. بازار ایران، شهرهای مراکز در پرجاذبه شهری فضاهای

 مقابل در عابران حفظ و انسانی مقیاس ها، تقاطع پیوند هنر تقارن، تناسبات، حفظ شکل، سادگی فضاها، کردن محصور

 حیاتی هایاندام خود رشد طول در است. بازار آورده فراهم انسان حضور برای دلپذیر و امن محیطی اقلیمی، شرایط نامساعد

 های محله با ارتباط در ساختار این و داده پیوند هم به را عناصر سایر و کاروانسراها مدارس، مساجد، ها،دکان یعنی شهر

 برای شهری فضای این طراحان .است آورده می فراهم را مذهبی و اقتصادی اجتماعی، زندگی اطراف، همبستگی مسکونی

 ارتباط هاآن میان بوده، قائل ارزش او شناختی زیبایی و اخالقی علمی، جسمی، بعد یعنی مختلف انسانی، ابعاد و نیازها

 رابطه هادکان از برخی اند. شکل بخشیده می مصرفی نیازهای رفع برای مکانی از معنایی بیش بازار به و کرده می برقرار

 .است کرده حفظ همچنان را ها دکان ویترین کاالهای پشت با خریدار و فروشنده چهره به چهره

کند.  می ایجاد اجتماعی روابط از قوی ای شبکه مختلف، عملکردهای و عناصر میان رابطه و وحدت ایجاد با بازار
 را بازار مختلف افراد تواندروزمی در بار یک حداقل ارتباطی کاربری بر عالوه دارند، قرار بازار طول که در مساجدی صحن

 .دهد قرار مقدس فضایی در را هاآن و کرده جمع دینی مشترک فریضه انجام برای

 

 های اجتماع پذیری بازارجمع بندی در مورد شاخص -1جدول

  

 معیارها هاشاخص

 پیوستگی

 فضایی

 مجموعه؛ اصلی عناصر میان فضایی پیوند - 

 اصلی؛ یا فرعی گذر چند تقاطع سر بر هاآنقرارگیری  و مراکز داشتن -

 محالت؛ مراکز و جامع مانند مسجد فعال عناصر با امتزاج وکیب تر -

 شهر؛ مجموعه میان فضایی و کالبدی نظر از متجانسکیبی تر ایجاد -

 شهر. مرکز عناصر سایر با بازار قوی ارتباط -

 همنشینی و ترکیب مانوس عناصر و محوطه سازی های متانسب با اجزاء. -

  وحدت

 فضایی تنوع

 مقیاس تغییر آن، بودن بسته و باز سر فضا، شدن باریک و پهن با فضایی تباین -
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کردند در سیمای : به ویژه مساجد جامع عالوه بر نقش عبادی، آموزشی و اجتماعی و سیاسی که ایفا میمساجد

موثری داشتند. معموال سایر بناها و مراکز حیات شهری حول محور شهرهای این دوره و به خصوص شهرهای نوبنیاد کارآیی 

های دورن شهری هر شهر و روستا، نیایشگاه همیشه جای ویژه خود را دارد و در میان اندام. [16] گرفتندمساجد شکل می
در دل آبادی جای گرفته است. نیایشگاه چون بزرگترین ساختمان رو است که همه جا تر است و از اینهای دیگر نمایاناز اندام

یده کشآبادی بوده، در آغاز نیازی بدان نداشته که نشانی ویژه ای داشته باشد و خودبخود نگاه هر گذرنده ای را به خود می

ترین ز اسالم هم مهمترین ساختمان نیایشگاه بوده است.پس اهای کهن، شاخصی شهرها و آبادیاست. در گذشته در همه
 .[17] ها بودندساختمان شهر، مسجد

 داشتند خود پیرامون ی بدنه با متفاوتی اتصال و شهر، ارتباط مقیاس در عملکردشان و موقعیت حسب بر مساجد

 :شدند می تقسیم گروه سه به نظر از این و

 ی مسکونی کوچه به آنها عمل ی محدوده و بود عبادی هایو آیین نماز برگزاری آنها اصلی عملکرد که مساجدی

 معبر در یک ورودی طریق از تنها شده؛ تلفیق خود مجاور ی بدنه با مسجد کامالً حالت، این در شد. می محدود بازار گذر یا

 چند در مسجد حالت این بود. در از شهر بخشی یا محله مقیاس در آنها عملکرد که مساجدی .بود دسترسی قابل مجاور

 و داشت شهر مقیاس در عملکردی که مساجدی .بود ورودی چند دارای و نمایاند می مجاور در معبر را خود کالبد بدنه،

بود. چنین  نیز عام بار و تشریفات حکومتی، امور شدن محل انجام بوده؛ عبادی های آیین و نماز برگزاری محل اینکه عالوه بر
 حضور و گرفت؛ می قرار اصلی ورودی که های بدن در و شدندمی جدا خود مجاور بافت از بدنه چند یا دو در مساجدی

 .[18] کرداعالم می کالبدی تعیین با شهر سطح در را خود موقعیت

 :کرد مطرح را عملکرد دسته دو توان می مساجد برای

و  توجه مرکز و وحدت معنویت، هویت، چون به موضوعاتی عمدتاً ذهنی عملکرد .عینی عملکرد و ذهنی عملکرد

 های در گروه که است محسوس های فعالیت در عمدتاً مسجد عملکرد عینی .است معطوف ذهنی و معنوی موضوعات سایر

 تریناصلی که است طبیعی .هستند ذکر قابل اقتصادی حتی و سیاسی آموزشی، قضایی فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، مختلف

 پیدا اسالم تغییر اولیه در دوران مسجد چندعملکردی فضای عینی، نظر عملکرد از .است عبادی فعالیت مسجد، عملکرد

 از اجتماعی عملکردهای و های  سیاسیفعالیت فلسفی، و عقلی علوم ی مناظره و )مانند تدریس عملکردها برخی و کرده

 سلسله

 مراتب

های های اصلی، راستهازجلوخان در ابتدای ورودی به راسته دسترسی سلسله مراتب -

 فرعی و تیم و تیمچه و چهارسو

 عملکردی مراتبه سلسل رعایت براساس خود جای در عنصر هر قرارگیری -

  سادگی و درونگرایی -

کارکردهای 

 بازارچندگانه 

 .دهد رخ هاآن در یک دیگر با مردم هایتماس و اجتماعی ارتباط که فضاهایی وجود -

 فضاها از جامعه افراد یکسان استفاده امکان -

 کارکرد سیاسی،اجتماعی، کالبدی و مذهبی عالوه بر کارکرد تجاری -

تاکید بر 

 روابط اجتماعی

 با بخش وحدت ی کالبد در را اقتصادی اجتماعی، های پیوست از ای حلقه-

 دشو می شامل را جزئیات تا آن کلیات از نقص بی ای هندسه-

 فضایی آرام و پرطراوت و زنده-
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 زیادی تغییرات عملکرد هم و فرم از نظر هم مساجد یعنی شد؛ گرفته آن از تنگدستان( و به مسافران دادن پناه قبیل

 .[19] اندداشته
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 های اجتماع پذیری فضاهای مذهبی جمع بندی در مورد شاخص -2جدول 

هاشاخص  معیارها 

ت
وس

پی

ی
گ

 
ی

ضای
ف

 

 محالت مراکز و بازار، مانند فعال عناصر با مساجد امتزاج وکیب تر -

 مسجد جامع و بافت اطراف آن فضایی و کالبدی نظر از متجانسکیبی تر ایجاد  -

 شهر مرکز عناصر سایر با مسجدجامع قوی ارتباط -

ت
حد

 و
 و

وع
 تن

ی
ضای

 ف

که درعین ایجاد تنوع فضایی،با ساختار عبادی و فضاهای جنبی آن به  فضاهای متنوع-

 .گونه ای سازگار می گردد
   

   
  

له
لس

س
   

ب  
رات

 های مختلف مسجدبه قسمت دسترسی سلسله مراتب - م

 عملکردی مراتبه سلسل رعایت براساس خود جای در عنصر هر قرارگیری -

  سادگی و درونگرایی-

 کاربری قرارگیری و ها لبه و اصلی بندیاستخوان کنار در عمومی کاربری قرارگیری-

 بافت میانی هایالیه در مسکونی

های مقدس سلسله مراتب در اجزای مسجد که افراد به صورت مستقیم وارد بخش-

 نشوند.
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ید

اک
ت

ر 
ط ب

واب
  ر

ی  
اع

تم
اج

 

 .دهد رخ هاآن در یدیگر با مردم هایتماس و اجتماعی ارتباط که فضاهایی وجود -

 مذهبی فضاهای از جامعه افراد یکسان استفاده امکان-

 هامغازه با شهر مرکز در مسجد شدن احاطه-
 های مسجد فضایی برای حل و فصل ورسیدگی به امور افرادشبستان-

شده ها برای مراسم و اعیاد استفاده میفضاهای پیوسته در مسجد مانند شیستان -

 است.

 متنوع موضوعات با فرهنگی های انجمن و ها کانون تشکیل محل همواره مساجد -

 .اند بوده

 را بیرونی فضای نقش نوعی مسجد به گرایدرون واحد برای مساجد مرکزی حیاط -

پیدا  تبلور عرصه این در عمومی فضای و ها جداره ها، توده بین بیرونی روابط و کندمی ایفا

 .کندمی
 بین مفصلی است، مسجد های فعالیت برای فضایی اینکه بر عالوه مسجد صحن -

 شهری است. فضاهای

 
ت 

می
اه

م 
هو

مف
 

به
 

دن
دا

ت
اد

عب
 

 

سلسله مراتب ورودی به نوعی تداعی کننده قداست محل آماده کردن قلب مومن برای -

 عبادت است.

 

 

 بررسی شاخص های تعامل اجتماعی در فضاهای تجاری معاصر. 7

های تعامل اجتماعی و بررسی کیفیت تعامل در بازارها که امروزه تبدیل به مراکز تجاری شده جهت بررسی شاخص

 باشند.در شهر مشهد میاند، دو نمونه موردی در شهر مشهد مورد مطالعه قرار گرفته است که از مراکز خرید پر رفت و آمد 

د. باششاخص های تعامل اجتماعی استخرج شده برآیندی از عوامل اجتماع پذیری ذکر شده در بخش مبانی نظری پژوهش می

ها را به دو عامل کالبدی و انسانی طبقه بندی کرد که هرکدام موضوعات جزئی تری را توان شاخصدر بنا های معاصر می
 شوند.شامل می

 زیست خاور )تجاری،مسکونی( مجتمع. 8
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 [20] خاور درخیابان کوهسنگیقعیت زیستمو -1شکل
 های را به مراکز کسب و کار و محل که حرم امام رضااست  بزرگیهای شهر مشهد، دارای بلوارهای وسیع سه خطی و خیابان

 دکتر علی شریعتی میدان مجتمع تجاری زیست خاور در مرکز شهر و در نزدیکی  . سازدمسکونی شهر مشهد مرتبط می
 های جانبی مجتمع، سریعترینچندانی ندارد. خیابانفاصله است و از اماکن مذهبی و نقاط دیدنی شهر فاصله قرار گرفته 

 .[20] سازدمی فراهم را آهنها و ایستگاه راهفرودگاه های ارتباطی داخل شهر یعنیی به بزرگراهدسترسی وسیله  

های حاشیه جه به اینکه از کاربریاست و باتوخاور پالزای شهری ایجاد کردهنشینی در ورودی مجموعه تجاری زیستعقب

این مجموعه  نشینی باعث خوانایی مجموعه در میان ازدحام اطراف چهارراه شده است. اگرچهتقاطع شریعتی است، این عقب
باشد، اما ماهیت پاساژگونه آن از میزان تعامل میان افراد کاسته است و افراد صرفا تجاری از مراکز خرید قدیمی مشهد می

 کنند .جهت رفع نیازبه کاال به آنجا مراجعه می

 
 خاور )منبع: همان(: نمای بیرون زیست -2شکل 

 

 

 تفریحی( -مجتمع الماس شرق )تجاری . 9

 
 [20]شرق در سایت موقعیت الماس -3کلش

با گذشت زمان مراکز تجاری با کاربری های دیگر تلفیق گشتند و مراکز تجاری تفریحی را بوجود آوردند و در این 
ریح و از اجزای تففضاها به واژه خرید دیگر به عنوان فعلی برای رفع نیاز نگریسته نمی شود. بلکه خرید به صورت یکی 

گذراندن اوقات فراغت تبدیل گشته است. آنچه ذکر شد ایده اصلی ساخت مراکز تجاری بزرگ با قابلیت در بر گیری خدمات 

اساس طراحی این پروژه بر ترکیب دو فعالیت اصلی یعنی خرید و تفریح استوار . رفاهی و تفریحی را مشخص می کند
ها می کودکان و تفریحات و رستوران ها از مهمترین اجزای شکل گیری این مجموعه است.غرفه های تجاری ، مراکز بازی

شود، اما افراد صرفا برای تفریح و خرید به آن مراجعه باشند. در این مجموعه نیز با وجود اینکه فضای جمعی محسوب می

 د.باشو آبنما و فواره میانی جذاب می کنند صرفا جدید بودن بناکنند و برای کسانی که تازه از این محل بازدید میمی
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 های اجتماع پذیری مراکز خریدجمع بندی در مورد شاخص -3جدول 

 

 

ها وجود دارد، ها و فضاهای گوناگونی که در آنغنای معماری بازارها را شاید بتوان از طریق واژه مراکز تجاری:

های خاص های گوناگونی همانند سراچه، تیمچه، چهارسوق، راسته و ... که هرکدام داللت بر فضاها و مکانتوضیح داد. واژه

پذیرد. افزون برآن فضاها و بناهای گونه فضاها صورت میدر این های متنوعی است کهدر درون بازار دارد و نشان از فعالیت

است که بازارها به مثابه قلب تپنده شهرهای دیگری که در کنار بازار جای دارند همانند مدرسه، مسجد، حمام و ...سبب گردیده
ها و ایجاد های  خیابانارهچنان به حیات خود ادامه دهند. حتی گسترش شهرها و توسعه فضاهای تجاری در جدتاریخی هم

 است اقتصاد متکی بربازار)سنتی( را دستخوش نقصان و ضعف کند.مراکز خرید و پاساژها در گوشه و کنار شهرها نتوانسته

بخش و سرمشق اغلب طراحان و معماران در طراحی مراکز خرید و پاساژهای جدید و حتی معماری بازار الهام
ها گاه بسیار سطحی و نازل صورت گرفته است که تنها به آراستگی ظاهری و گونه الگوبرداریینباشد. ابناهای غیرتجاری می

های نمادین در مجموعه بسنده نموده و لباس سنتی را قامتی مدرن پوشانیده و گاه تا مرحله نماها و قوساستفاده از طاق

اند. الگوپذیری از معماری بازارهای سنتی و سایر ش رفتهبازآفرینی فضاها و خلق عناصر نمادین همانند چهارسوق و راسته پی

 نیز قابل پیگیری است. -غیر تجاری-هافضاها و بناهای درون آن در دیگر کاربری
اما آنچه در الگوپذیری از معماری بازار کمتر بدان توجه شده  است فضاهای اجتماعی موجود در بازار هاست که 

انی برای خرید و رفع نیازهای روزمره نباشد و بسیاری از رویدادهای اجتماعی، فرهنگی، سبب گردیده است بازارها تنها مک

آنچه مراکز خرید، پاساژها و دیگر اماکن تجاری جدید  های مختلف بازار انجام پذیرد.و حتی سیاسی در فضاها و مکان مذهبی

نتایج مطالعات بسیاری در خصوص رفتار  مراکز است. اینهای غیر تجاری در کند نبود فضاها و مکانرا از بازارها متمایز می

ت 
فی

کی ل
عام

ت
 

 توضیحات

ی
بد

کال
ل 

وام
ع

 

داشتن ورودی های  -عقب نشینی در حجم و ایجاد پالزای شهری در ورودی بنا کنندگیدعوت
 عظیم

 بکارگیری مصالح  و رنگ های گرم حس مکان

 دید به داخل و عدم ارتباط با طبیعت ارتباط با طبیعت

 وجود مبلمان جهت استراحت افراد مبلمان

 ایجاد زوایای مختلف و کیفیات فضایی باعث تنوع در فضای داخلی شده است. تنوع فضایی

ها و دسترسی

 موقعیت در شهر

شریعتی و از اماکن  میداندر مرکز شهر و در نزدیکی مجتمع زیست خاور قرارگیری 

مجتمع الماس شرق  -دندارچندانی فاصله مذهبی و نقاط دیدنی شهر فاصله 

 قرارگیری در حاشیه شهر و منطقه سپاد

ل 
وام

ع

ی
سان

ان
 

 زائرین و همه گروه های سنی بومی استفاده کنندگان

نیازهای استفاده 

 کنندگان

 خرید کاال و سوغاتی و تفریح
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کنندگان به مراکز خرید و پاساژها نشانگر این موضوع است که اساسا این افراد برای خرید کردن به این مراکز مراجعه مراجعه
 ها و و اهداف متفاوتی دارند.کنند بلکه انگیزهنمی

های مختلف بر عمومی بودن این پدیده در جوامع مختلف داللت دارد. فرهنگزدن و ...در رایج شدن اصطالحاتی همانند پرسه

ست. تغییر اکنندگان به این مراکز صورت گرفتهدر کشورما نیز در سالیان گذشته مطالعات گوناگونی در خصوص رفتار مراجعه

یحی و ایجاد فضاهایی برای اوقات تفر -ماهیت تجاری فضاهای مراکز خرید و پاساژها از کاکرد صرف تجاری به مراکز تجاری
گونه مراکز از جمله نتایج این مطالعات است. این امر که از سالیان گذشته در کشورهای درحال توسعه فراغت و تفریح در این

هایی که از نظر موقعیت رواج یافته، در چندسال اخیر نیز در کشور ما رایج شده است. بسیاری از مراکز تجاری به ویژه آن

هایی برای اوقات فراغت و استراحت اند، با ایجاد فضاها و مکانسترسی در مجاورت محالت مسکونی و پرازدحام واقع نشدهد

 .[21] انددرن شهری را مدنظر قرار دادهکنندگان، نیازهای یک جامعه ممراجعه

 
 

 معاصر مذهبیبررسی شاخص های تعامل اجتماعی در فضاهای . 10

 مسجد الغدیر تهران. 11

برداری رسیده است. بستر طرح، به بهره 6516ه.ش. آغاز شده و در سال  6511طراحی این مسجد در سال       
مترمربع. ساختمان از دو طرف شرق و غرب کامالً به  869زمینی است در شمال تهران، در کنار خیابان میرداماد با مساحت 

-رو دارد، و از سمت شمال بدون عقبنشینی کمی نسبت به پیادهر چسبیده است. از سمت جنوب عقبهای مجاوساختمان

تری در نشینی نسبت به خیابان ده متری استقرار یافته است. حجم اصلی بنا در حدود بیست متر ارتفاع دارد و احجام کوتاه

 اند. شمال و جنوب به این حجم اصلی چسبیده

  
 )4منبع: ماهنامه هنر، مالیی، گزستانی، (مسجد الغدیر  -4شکل

توان آن را تالش طراح برای خلق فضایی ای خاص متعلق دانست، میپیش از آنکه بتوان این بنا را به سبک و دوره

ی اری سنتهای گذشته و در ارتباط با معمهایی که تداوم سنتهایی فرض کرد. نوآوریهای جدید، در چنین کاربریبا نوآوری

ایران باشد. خلوص احجام به کار رفته، به کارگیری مصالح و تزیینات آجری و کاشیکاری در نما، استفاده از عناصر و مفاهیم 

مینه هایی که به زهای پست مدرنیسم در معماری، به ویژه گرایشگر تاثیر نهضتمعماری گذشته و بیان جدیدی از آنها، بیان
 .[22] ندباشوجه دارند، میو بستر طراحی تمایل و ت

 

 

 تهران -مسجد امیر. 12

مترمربع در زمینی به مساحت  082مسجد حضرت امیر )ع( در اواسط دهه چهل شمسی با مساحت زیربنای       

به دلیل انحراف  تجاری همجوار است.  -های اداریمترمربع ساخته شده است. ساختمان مسجد از طرفین با ساختمان 6222
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راستای قبله نسبت به زمین، شبستان از شکل هندسی خالص دور شده است. ولی با این همه ترکیب سنتی شبستان با حیاط 
ا و هشود. به دلیل شکستگیدهی شده است. از آن صالبت سنتی در این ترکیب یافت نمیدر دو راستای مختلف سامان

های متعدد در شبستان و حیاط، راستای محور قبله به سادگی قابل درک نیستند، عالوه بر آن باعث اغتشاش ذهنی و گوشه

 شود.  بصری نیز می

 
 [22] تهران -پالن و مقطع مسجد امیر -5شکل

 

 

 

 

 های اجتماع پذیری فضاهای مذهبیجمع بندی در مورد شاخص -4جدول 

 

معرف آن بود. اما در سدة گذشته، از  ترین کالبد معماری ایران وتردید، تا سدة اخیر، مسجد شاخصبی فضاهای مذهبی:

معماران ایران قادر به و  گویی ساخت مسجد از حافظة تاریخی معماران ایرانی پاک شده است مسجد سپهساالر به این سو،

ها انحاشیه خیاب شمار مساجد کوچک و بزرگی است که درنیستند. شاهد این ادعا بی خلق مکان عبادی برای مؤمنان نمازگزار

اجد مس توانطور کلی میاند. بههایی غیراصیل، ساخته شدهافزودن نشانه های مجاور و باو در بسیاری از موارد به سبک خانه

 .مساجد با معماری خاص .5 مساجد دانشگاهی .0 مساجد کوچک محلی. 6معاصر را در سه دستة عمده جای داد: 
مساجد دستة اول معموالً توسط اهالی هر محل و با هدف برپایی نماز جماعت و با هزینة کم و عمدتاً با کمک       

این مساجد که تعدادشان نیز کم نیست، توجه خاصی به معماری  در ساخت .شونداهالی و نذورات مردمی ساخته و اداره می

کاری شد؛ معموالً بنا فاقد عناصر تاریخی معماری مسجد مانند گنبد و مناره و ایوان است و با تابلو و نهایتاً کاشیبنا نمی
شوند که تلقی میشود. این مساجد از این حیث مهم های مجاورش متمایز میاطراف ورودی مسجد، بنا از ساختمان

وجوی مکانی حداقلی برای اقامة نماز در بستر هستند و تبلور واقعی خواست مردمی است که در جست« ساختمردم»

 دادند. شهرهای مدرنی بودند که اصالت را به ساخت بلوار، واحدهای آپارتمانی و فضای سبز شهری می

که در بستر یکی از مظاهر مدرنیته یعنی دانشگاه با تعریف و مساجد در دستة دوم، مساجد دانشگاهی، از آنجا       
اند نگاهی متفاوت و تاحدی منطبق بر اصول معماری مدرن، معماری شدند، معماران کوشیدهاش ساخته میساختار وارداتی

معماری مدرن را  گونه مساجد، برخی از معماران، اصولی ازغالب قرن بیستم، به ساخت مسجد داشته باشند. در معماری این
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کار بردند؛ مثالً تأکید بر عملکرد و پرهیز از تزئینات شد، اخذ کردند و در ساخت مسجد بههای اسالمی منطبق میکه با ارزش

سازی فرم و فضای مساجد حداقل رساندن مصالح ساختمانی. در ساخت این مساجد، مدرناسرافی، سادگی و خلوص بنا، به
د نظر بسیاری از معماران بود. شاهد ادعا مسجد دانشگاه تهران است که معمار کوشیده فضا و عناصر تاریخی یکی از اهداف م

 .[23] های معماری مدرن بازآفرینی کندتاریخی معماری مسجد را در مشخصه

نوع شد. از مسجد التقاطی نمایشگاه مساجد در دستة سوم، بنا به دالیل مختلف، بستر ظهور و بروز مساجد مت      
 مانند مسجد الجواد و المللی تهران گرفته تا مساجدی که حتی عملکرد را فدای ساختارشکنی مساجد تاریخی کردندبین

 الغدیر تهران.

 مسجد فضای ذهنی القاء در تواندمی که است موضوع مهمی مساجد از استفاده زمانی تداوم عبارت به یا زمان      

 تعامالت اجتماعی و بحث و درس هایمحل بعنوان تواندمی نماید. فضای مسجد نقش ایفای مردم ذهن به آن هویت الهام و

 مردم روی به ارامش و تحصیل تعمق و تفکر برای فضایی عنوان به حتی و علمی فرهنگی و هایفعالیت و فردی عبادتهای و

 .[19] کرد روزی شبانه حتی و مداوم یمسجد استفاده فضای از و باشند باز

 
 

 بندیجمع. 13

 باشد که پاسخگویی به ابعاد مذکورپذیری فضاهای عمومی مبتنی بر مثلثی از انسان، فضا و حیات جمعی میاجتماع           
 مستلزم توجه به موارد ذیل است:

 کننده از فضاهای مختلف استفادهگروهشناخت نیازهای انسان در رابطه با فضا و شناخت  .6

پذیری و ایجاد کیفیت تعامل در فضا های آن در رابطه با بعد اجتماعشناخت ابعاد کالبدی فضای عمومی و قابلیت  .0
 شامل:

ت 
فی

کی ل
عام

ت
 

 توضیحات

ی
بد

کال
ل 

وام
ع

 

بکارگیری مصالح  و رنگ های گرم  و استفاده از عناصر اصلی و جدایی  حس مکان

 ناپذیر مسجد 

 عدم همجواری با کاربری های اصلی همجواری ها

 فاقد مبلمان خاص    مبلمان

ای جدا بر اختصاص شبستان مسجد به عبادت و درنظر گرفتن محلی تنوع کارکردی

 های جنبی در کنار مسجدفعالیت

 -در مقیاس شهر -قرارگیری در بافت شهری یا به عنوان مرکز محله   ها و موقعیت در شهردسترسی

 در مقیاس محله 

ل 
وام

ع ی
سان

ان
 

برای مساجد در  -برای مساجد در مقیاس محله مردم همان محل استفاده کنندگان

 مقیاس شهری همه مردم شهر

 عبادت  و استراحت موقت برخی افراد غریبه نیازهای استفاده کنندگان
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اماندهی گیری و سموقعیت قرارگیری و دسترسی سواره و پیاده و نحوه ارتباط با سیستم حمل و نقل شهری؛ چگونگی شکل
عمومی؛ فرم، هندسه، نظم، هماهنگی، تنوع و ابعاد و تناسبات و سایر ابعاد زیباشناسانه، ایجاد حس تعلق خاطر  فضاهای

 انگیز بودن فضا.بوسیله ارتباط با طبیعت یا خاطره

توان در خصوص مقایسه بررسی شاخص های کاکرد اجتماعی  در فضای جمعی مذهبی و تجاری نسبت به گذشته می  

یگر های موجود در مساجد امروز، دگیری کرد: در فضاهای مذهبی نسبت به گذشته با توجه به تفکیک فعالیتیجهاینگونه نت
شود. اگرچه در  برخی مساجد در سطح محله فصل مشکالت مردم و مسائل فرهنگی کمتر دیده میو اموری از قبیل حل

اصر تالش ها بیشتر در جهت تغییر ظاهر و ساختارشکنی مساجد افتد. اما در دیگر گونه های مساجد معکمابیش این اتفاق می

 است که تنها کارکرد آیینی مساجد مورد نظر است.
 انگیزه و ها جاذبهدر خصوص فضاهای تجاری نسبت به گذشته بازار ها تبدیل به مراکز خرید شده اند که در آنها 

 کارکردی مرکزی جای به تجاری مراکز تا است سبب شده امر است. همین محسوس و پررنگ بسیار کاذب پذیر اجتماع های

 .گردند تبدیل تفننی و تفریحی مرکزی به عموم، نیازهای جهت تأمین در

 رستوران، قبیل از( جانبی عملکردهای تلفیق کنار در بصری و ظاهری جذابیّت که کرد استنتاج گونه این توان می

 نیازهای تأمین جای به فراغت اوقات منظور گذران به فضا در حضور های انگیزه مراکز، این اصلی حریم با )شاپ کافی

 است. چندان کرده دو را ضروری

 و اجتماعی سیاسی، بسیارمهم های نقش تر شدن سایر رنگ کم معاصر باعث تجاری مراکز در غالب تفریحی بُعد
 مهم های حرکت از عنوان خاستگاه بسیاری به سنّتی بازارهای که کند. چرا می دو چندان را مسأله بازارها اهمیّت فرهنگی

 به ها آن اصلی که کارکرد اند شده تفننی و تفریحی مراکز به تبدیل حاضر حال فرهنگی جوامع، در سیاسی، اجتماعی،

 .شود کمرنگ بسیار بعد تفریحی با قیاس در ستد و داد مرکز عنوان
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