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مقاله پژوهشی

دریافت: 1398/1/19  پذیرش: 1398/4/18
بهزاد وثیق1  

چکیده 

ــه کار مــی رود؛  ــرای ســنجش و تبییــن کیفیــت فضــا ب ــزاری ب ــه عنــوان اب امــروزه مفهــوم حس مــکان ب
ــا زمینــۀ حافظــۀ جمعــی، نمی توانــد معتبــر باشــد. لــذا تدویــن  ــزار در فضاهایــی ب ــا ایــن حــال ایــن اب ب
چارچوبــی کــه بــه ابعــاد معنــوی فضــا توجــه کنــد، ضــروری اســت و توجــه بــه تدویــن راهبــرد ســنجش 
ــه  ــت ک ــی اس ــان مولفه های ــق بی ــن تحقی ــدف از ای ــد. ه ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــکان ض ــوی م ــس معن ح

ــد. ــرف کن ــی را برط ــی آرامگاه ــای مذهب ــکان در فضاه ــری حس م ــص نظ ــد نواق بتوان

مهم تریــن فضــای معنــوی ایــران، بــارگاه ملکوتــی امــام رضــاg اســت؛ لــذا ایــن مجموعــه بــه عنــوان 
نمونــه مــوردی بــرای ســنجش و تدویــن حــس معنــوی مــکان، انتخــاب شــده اســت. روش انجــام پژوهــش 
بــه صــورت ترکیبــی شــامل روش هــای پیمایشــی و همبســتگی بــا رویه توصیفــی تحلیلــی و مطالعــات پایه 
برمبنــای روش هــای میدانــی و اســتفاده از روش دلفــی ســامان یافتــه اســت. پــس از اجمــاع نخبــگان در 
ســه مرحلــه، پرســش نامه  شــامل 62 ســوال بیــن زائــران حــرم به صــورت تصادفــی، توزیــع شــد. از میان62 
مولفــه  بررســی شــده، عــالوه بــر مولفه هــای کالبــدی، ادراکــی و کارکــردی، مولفه هایــی ماننــد مناســک 
زیــارت ، ویژگی هــای جمعــی هنــگام زیــارت و زمینــۀ معنــوی فــردی مولفه هــای اثرگــذار بــر افزایــش حــس 

ــت. معنوی اس
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مقدمه

»مــکان« بخشــی از فضاســت کــه بــه واســطۀ عناصــر و عواملــی خــاص صاحــب هویتــی 
منحصربه فــرد و تکرارناپذیــر می شــود. تعلــق بــه مــکان، می توانــد ســاختمان را تبدیــل بــه 
معمــاری و معمــاری می توانــد جــا را بــه مــکان مبــدل کنــد. معمــاری در مواجهــه بــا محیــط یــا 
زبــان، محیــط را بــر می گزینــد، یــا خــود را جــدا از محیــط بیــان می کنــد یــا بــه مقابلــه بــا محیــط 
می پردازد)قیاســی و صرافــی گهــر، 1395: 155(.حس مــکان می توانــد معیــاری بــرای ســنجش 
ــه گانه  ــاخص های س ــکان، ش ــد م ــر کالب ــا تغیی ــد. ب ــاری باش ــای معم ــری فض ــزان تعلق پذی می
»فعالیتــی، ادارکــی و کالبــدی« بــه عنــوان مولفه هــای ســازندۀ حس مــکان نیــز تغییــر یافتــه کــه بر 
کیفیــت و کمیــت حس مــکان موثــر اســت. در ایــن میــان برخــی کارکردهــا و کاربری هــا بــه واســطۀ 
ارتبــاط مســتقیمی کــه بــا خاطــرات و احساســات جمعــی دارد، دارای زمینــۀ تحقق حــس تعلق به 
مــکان اســت. فضاهــای مذهبــی بــه دلیــل ایجــاد فضــای جمعــی بــا محوریت مناســک مشــترک و 
ایجــاد سلســله مراتــب تشــرف و فعالیــت، باعــث ایجــاد حــس تعلــق در افــراد می شود)ســجادزاده، 
ــه عامــل ایجــاد وحــدت اجتماعــی و  1395: 35(. همیــن ویژگــی اســت کــه ایــن کارکردهــا را ب
ــال در  ــن ح ــا ای ــتاری فرد، 1394: 150(. ب ــرده است)س ــل ک ــانی تبدی ــع انس ــل در جوام تعام
ــق  ــوی و مصادی ــی معن ــاد ادراک ــه ابع ــکان ک ــنجش حس م ــه س ــازنده، ب ــای س ــریح مولفه ه تش
آن در جوامــع شــرقی و در این جــا شــیعی اســت، توجــه کافــی نشــده و بنیان هــای نظــری ایــن 
نگــرش بــر پایــۀ تجربــۀ زیســت در جوامــع غربــی نهــاده شــده اســت. در ایــن پژوهــش تالش شــده 
اســت بــا تبییــن کاربســتی جایگزیــن بــا عنــوان »حــس معنــوی مــکان« چارچوبــی بــرای ســاخت 
و ســنجش حــس تعلــق فــرد در مکان هــای مذهبــی تدویــن شــود. معنویــت بــه مثابــه آگاهــی از 
ــا  ــر از جنبه هــای مــادی زندگــی اســت و احســاس عمیقــی از وحــدت ی ــا نیرویــی فرات هســتی ی
ــت  ــه معنوی ــد ک ــکاران)2012(، معتقدن ــگ و هم ــی آورد. کوئنی ــود م ــه وج ــات را ب ــا کائن ــد ب پیون
ــارۀ  ــرای درک و فهــم پاســخ پرســش هایی درب عبــارت اســت از جســت وجو و مطالعــۀ شــخصی ب
زندگــی، معنــا و ارتبــاط بــا نیــروی مقــدس یــا متعالــی کــه ممکــن اســت منجــر بــه رشــد آیین هــای 
ــه ایــن  ــا توجــه ب مذهبــی و تکویــن جامعــه شــود)به نقــل از بهرامــی دشــتکی، 1389: 155(. ب
واقعیــت کــه درک و تعاریــف مختلفــی از امــر معنــوی وجــود دارد، معادل»امــر معنــوی« در فرهنگ 
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اســالمی، دو کلمــه »روحانیــت« و »معنویــت« اســت کــه هــر دو بــر جنبه هــای غیرفیزیکــی و فــرا 
مــادی اشــاره دارد. در اصطــالح اســالمی کلمــه معنویــت نشــان  دهنــدۀ یــک قــدرت عالــی اســت 
کــه منجــر بــه رســیدن روح انســان بــه تجربــۀ غیر مــادی می شــود. در دیگــر کلمــات، معنویــت بــه 
معنــای تجربــه از صمیمیــت و همدلــی بــا قــدرت باالتــر اســت)Shaker :2018 :25(. میزبانــی از 
حــرم حضــرت امــام رضــاg، حضــرت معصومــهh و بســیاری از حرمین و بقــاع شــریف و ارادت و 
رجــوع آحــاد ایرانیــان بــه ایــن اماکــن متبرکــه، باعــث شــده اســت کــه ایــران بــه عنــوان جغرافیــای 
ــا در دوره هــای مختلــف بناهــای  مذهبــی شــناخته شــود. زمینــۀ مذهبــی باعــث شــده اســت ت
مذهبــی مرتــب اصــالح شــوند یــا گســترش یابنــد. نگارنــدگان ایــن مقالــه در پــی پاســخگویی بــه 
ایــن ســوال هســتند کــه چارچوب ســنجش حس معنــوی مــکان در فضاهــای آرامگاهــی مذهبی، 
حــرم امــام رضــاg کــدام اســت؟ اهمیــت ایــن مطلــب در آن اســت کــه بتــوان معیارهایــی بــرای 
شــناخت میــزان معنویــت فضایــی یــک مجموعــه مذهبــی بــه دســت داد. نــوع تحقیــق که وابســته 
بــه ســنجش اثــر کالبــد و مناســک بــر روی میــزان حــس معنــوی فــرد از مــکان اســت، باعــث شــده 
اســت ابتــدا مدلــی بــرای ســنجش حــس معنــوی مــکان در مجموعــۀ حــرم مطــرح و ســپس بــا 

معرفــی حــرم مطهــر بــه پیمایــش پرســش نامه در جمعیــت هــدف پرداختــه شــود.

اهداف و سوال های تحقیق

هــدف ایــن پژوهــش بررســی اثــر تغییــرات کالبــدی 50 ســال اخیر بــر میــزان حس مــکان در حرم 
مطهــر رضــوی اســت و در ادامــه آن تبییــن مدلــی بــرای ســنجش حس مــکان در ابنیــه مذهبــی بــا 

عنــوان »حــس معنــوی مــکان« اســت. لــذا ایــن پژوهــش بــه دنبــال پاســخ به ایــن سوال هاســت:

1. عوامــل موثــر بــر حس مــکان در فضاهــای مذهبــی از چــه چارچــوب مفهومــی پیــروی 
می کننــد؟

2. ویژگی هــای کالبــدی در حــرم رضــوی چــه میــزان بــر ارتقــای حــس معنــوی مــکان موثــر بــوده 
است؟
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روش و ابزار انجام پژوهش

ــش،  ــام پژوه ــزار انج ــتگی و اب ــی همبس ــر روش پیمایش ــی ب ــه مبتن ــن مقال ــق در ای روش تحقی
ــه اینکــه در ایــن پژوهــش تــالش شــده اســت  ــا توجــه ب ــع پرســش نامه اســت. ب مشــاهده و توزی
مولفه هــای حــس معنــوی مــکان اســتخراج شــود و ایــن مفهــوم دارای چارچوبــی تازه بنیاد اســت؛ 
بــر پایــۀ جمع بنــدی نظــرات صاحب نظــران در زمینــۀ مولفه هــای ســازندۀ حس مــکان، ابتــدا ایــن 
مولفه هــا صورت بنــدی و طبقه بنــدی می شــود. در گام دوم بــر اســاس روش دلفــی طیــف 20 نفــره 
از خبــرگان پژوهــش انتخــاب شــدند. افــراد یــاد شــده عمدتــا تحقیقاتــی در زمینــۀ حس مــکان یــا 
ــه فضــا و ســایر پژوهش هــای زمینــه تحقیــق داشــته اند. در ایــن مرحلــه در ابتــدا  حــس تعلــق ب
محققــان بــا حضــور در فضــای شــاهد، مولفه هــای اســتخراج شــده از صاحب نظــران را پیمایــش 
ــاس روش  ــد. براس ــام داده ان ــدگان انج ــا را نگارن ــی مولفه ه ــر مصداق یاب ــارت دیگ ــه عب ــد. ب کردن
دلفــی در مرحلــۀ ابتدایــی، پرســش نامه بیــن 20 نفــر توزیــع شــده اســت. در ایــن بخــش تعــداد 
124 پرســش از خبــرگان پرســیده می شــود. پرســش ها بــه  صــورت ترکیبــی از پرســش های بســته 
و بــاز اســت. نتایــج اولیــه بــا اســتفاده از روش دلفــی بررســی و تــالش شــد تــا از طریــق گرفتــن 
فراوانــی و ایجــاد اجمــاع در پاســخ ها، مهم تریــن پرســش ها انتخــاب شــود. درصــد تاثیــر نشــان 
داد کــه تعــداد 62 ســوال توانســته اند بیشــترین تاثیــر را از نظــر خبــرگان بــر میــزان حــس معنــوی 
ــان  ــودن آن ــع شــد و ناشــناس ب ــد. مجموعــۀ فرضیه هــا بیــن شــرکت کنندگان توزی مــکان بگذارن
ــای  ــه فرضیه ه ــل مجموع ــرح و تعدی ــه ج ــان ب ــود آن ــث می ش ــرکت کنندگان باع ــایر ش ــرای س ب
ــه  ــا ادام ــارۀ فرضیه ه ــاع درب ــه اجم ــیدن ب ــا رس ــراری ت ــد تک ــن فراین ــد و ای ــده بپردازن ــرح ش ط
ــز«  ــوی مــکان، »آنتی ت ــس معن ــده ح ــردن ای ــه صــورت مطــرح ک ــد ب ــن رون ــز« در ای ــد. »ت می یاب
بــه صــورت بررســی و تجمیــع و تجزیــه و در نهایــت ترکیــب نظــرات خبــرگان بــه صــورت برخــورد 
ایده هــا و نظــرات ایشــان و ســرانجام »ســنتز« بــه صــورت توافــق نظــرات و اجمــاع جدیــد اســت. 
ــر  ســنتز نظــرات کــه در قالــب 62 ســوال مطــرح شــد نشــان می دهــد کــه خبــرگان همچنــان ب
تفکیــک مولفه هــای کالبــدی، ادراکــی، تزییناتــی، مناســک فــردی و جمعــی و تاثیر آن هــا بر حس 
معنــوی مــکان صحــه می نهنــد. ســنتز در ایــن مرحلــه تبدیــل بــه تــز جدیــد شــده و بــرای رســیدن 
بــه اجمــاع، همیــن تعــداد بــرای صحت ســنجی نهایــی بــه خبــرگان ارائــه داده شــد. پــس از تاییــد 
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نهایــی ســواالت، روایــی و پایایــی پرســش نامه اعتبارســنجی شــد.

ــرات  ــه تغیی ــرادی ک ــی اف ــدف یعن ــت ه ــن جمعی ــواالت در بی ــد س ــی می بای ــس از روش دلف پ
کالبــدی 40 ســال اخیــر در حــرم مطهــر رضــوی را مشــاهده کــرده بودنــد، توزیــع شــود تــا از ایــن 
طریــق بتــوان بــه ایــن ســوال جــواب داد کــه تغییــرات کالبــدی در حــرم مطهر رضــوی کــه منجر به 
تغییــرات بصــری و مناســکی شــده اســت چه تاثیــری بر میــزان حس معنوی مکان داشــته اســت؟ 
پــس از اصالحــات متنــی و تدقیــق ســواالت، پرســش نامه جدیــد طراحــی و در محــل، بیــن صــد 
نفــر از زائــران توزیــع شــد. پرســش شــوندگان بایــد عــالوه بــر داشــتن ســن عمدتــا بــاالی 60 ســال 
در بــازه 45 ســال اخیــر مرتــب بــه زیــارت حــرم مطهر رضــوی آمــده و تغییــرات کالبــدی مجموعه را 
مشــاهده کــرده باشــند. متغیرهای تحقیق شــامل متغیرهــای مســتقل)عوامل کالبــدی، ادراکی، 
ــرل  ــاری( و کنت ــای معم ــوی در فض ــه معن ــزان تجرب ــته )می ــناختی(، وابس ــه ش ــی، جامع فعالیت
)جنســیت، ســن و میــزان ســواد( هســتند کــه تــالش شــده تــا میــزان همبســتگی آن هــا یافتــه 
ــا  ــش نامه ب ــق پرس ــرش، از طری ــنجش نگ ــای س ــق، از آزمون ه ــدف تحقی ــه ه ــه ب ــا توج ــود. ب ش

محوریــت طیــف لیکــرت بــرای ســنجش متغیرهــا اســتفاده شــده اســت.

نمودار2. فرایند انجام روش دلفی در این پژوهش  
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ادبیات تحقیق

ــاق  ــع اتف ــرد در جم ــال ف ــا کم ــت ام ــن اس ــردی ممک ــات ف ــه حی ــا آنک ــده دارد ب ــی عقی فاراب
ــاع و  ــطۀ اجتم ــه واس ــا ب ــه تنه ــات کامل ــر وی در اجتماع ــی، 1358: 49(. از نظ می افتد)فاراب
ایجــاد مناســک جمعــی و نیــز قرارگیــری فــرد در فضــا می تــوان رشــد وی را متصــور بــود. درک 
پدیده هــا، حرکــت مســتمر در فضــا محــرک عقــل فعــال اوســت)فالمکی، 1367: 167-166(. 
لــذا در اندیشــه اســالمی، حــس تعلــق بــه مــکان تنهــا بــا قرارگیــری فــرد در یــک سلســله مراتــب 
ــادی و  ــای م ــه مولفه ه ــرد ب ــزل ف ــت و تن ــن اس ــی ممک ــب جمع ــی و مرات ــک اجتماع از مناس
فیزیکــی و بــی توجهــی بــه ســاحات مختلــف وی، نمی توانــد معیــاری مناســب بــرای درک حــس 
فــرد در فضــا باشــد.»حس مکان بــه معنــای ادراك ذهنــی مــردم از محیــط و احســاس از آن اســت 
کــه شــخص را در ارتباطــی درونــی بــا محیــط قــرار می دهــد؛ لــذا فهــم و احســاس فــرد بــا زمینــۀ 
ــب  ــه موج ــت ک ــی اس ــود.حس مکان عامل ــه می ش ــورد و یکپارچ ــد می خ ــط پیون ــی محی معنای
تبدیــل یــك فضــا بــه مکانــی بــا خصوصیــات رفتــاری ویــژه می شــود. حس  مــکان عــالوه بــر ایــن 
کــه موجــب احســاس راحتــی از یــك محیــط می شــود، از مفاهیــم فرهنگــی مــد نظــر مــردم، 
روابــط  اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه در یــك مــکان مشــخص حمایــت کــرده و باعــث یــادآوری 
ــت، 1385: 38(. در  ــود« )فالح ــراد می ش ــرای اف ــت ب ــه هوی ــت یابی ب ــته و دس ــارب گذش تج
ــوان  ــکان« می ت ــه  م ــتگی  ب ــکان و وابس ــکان، تعلق م ــه »حس م ــوط ب ــر مرب ــای معاص پژوهش ه
ــی  ــاس مبان ــر اس ــکان ب ــاد حس م ــل ایج ــن عوام ــه تبیی ــا ب ــات عمدت ــن مطالع ــه ای ــت ک دریاف
ــده اند و  ــه ش ــدی پرداخت ــاختارهای کالب ــر س ــه ب ــا تکی ــز ب ــی و نی ــی و عصب شناس روان شناس
ــا ســنت )رلــف، 1976( و ســایر مــواردی کــه  مــراد از مفاهیمــی ماننــد معنی)لینــچ، 2007( ی
بــه بعــد ادراکــی حــس  مــکان توجــه دارنــد؛ نمی توانــد بــر نــوع و کیفیــت حــس انگیــزی فضــای 
ــی- ــاد فرهنگ ــه ابع ــذا ب ــد. ل ــاره کن ــت؛ اش ــک اس ــادات و مناس ــه اعتق ــته ب ــه وابس ــوی ک معن

مذهبــی موثــر بــر حــس  معنــوی کمتــر پرداختــه شــده اســت.

 جــدول1. عوامــل تاثیرگــذار بــر حــس تعلــق مــکان از دیــدگاه برخــی از نظریه پــردازان )مأخــذ: 
نگارنده(
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عوامل موثر در ایجاد تعلق مکاننظریه پردازان

تصویر ذهنی فرد از مکاننوربرگ شولتز )1395(

ادغام کاربری و فعالیت، مقیاس انسانی، آزادی عابرپیاده، قابلیت دسترسی همگان، تیبالدز)1396(
ایجاد وضوح، محیط ماندگار، کنترل تغییرات 

احساس رضایت و تمایل به ماندگاری پاکزاد)1395(

دانش  پور و صفار سبزوار 
نوع و جذابیت، شخصیت کالبدي منحصربه فرد و دید و منظر)1397(

نفوذپذیری، گوناگونی، خوانایی، انعطاف پذیری، سازگاری بصری، قابلیت بنتلی)1395(
شخصی سازی 

مالکیت حقیقی زمینبیر و  هیگنز )1390(

روابط اجتماعی/ برآورده شدن نیازهای فیزیولوژیک، نیاز به امنیت، نیاز به وابستگی، لنگ)2007(
نیاز به عزت و اعتماد به نفس، نیازهای شناختی و زیبایی شناخت

حالت واکنشی/ عاطفی: حالت عملیاتی: حالت استنباطی: اپلیارد )2005(

استفاده دایم و مستمر از یک مکان گیدنز)1387(

یادآوری خاطرات و حظ بصریلنارد)1377(

تنوع فعالیت، اختالط کاربری، نفوذپذیری، تاکید بر تعامل جمعی و انعطاف پذیر جیکوبز)1987(
بودن. 

سرزندگی، هویت، معنی، دسترسی، کنترل و نظارت)لینچ )2007

اثر عوامل اجتماعی و فیزیکی بر رفتار انسان-نفوذپذیری مرز بین فضای زندگی و کرت لوین)2005(
فضای خارجی 

تسلسل حرکت، محصوریت فضا، پیوستگی لبه ها، کنترل محورها، ترکیب فضاهای راجر ترنسیک)1365(
بیرون و درون 

بعد فضایی، بعد فرهنگی، بعد زمانی، بعد اجتماعی و بعد روانی اشپیگل)1363(

آیین ها و افسانه ها و سنت ها رلف )1976(

تعلق خاطر/ مکان که از نظر مقیاس، درک پذیری و مقتضیات متفاوتند/ عوامل بازیگر-لو و آلتمن )2004(
تاثیرگذار/ روابط اجتماعی مستقر در مکان/ وجه زمانی)خطی-چرخه ای(
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نصیری و حقیقت بین 
روابط و تعامالت اجتماعی و طراحی مکان، توجه به تجربیات و خاطرات افراد )1394(

توجه به فضاهای جمعی و فردی در کنار همابراهیمی وفائی )1397(

توجه به اثر سن درحس مکانطریقی و خبیری )1397(

رضایی، رفیعیان و ارغان 
)1395(

حضور انسان در محیط و ادراک ناشی از ساختارکالبدی-فضایی، ساختار اجتماعی- 
فعالیتی و ساختار فردی- روانی

ابراهیمی، سعیدی رضوانی 
مدت زمان سکونت و عوامل ذهنی خوانایی، امنیت)1395(

ــزاد،  ــر می کند)پاک ــدگاری، تعبی ــه مان ــل ب ــت و تمای ــاس رضای ــه احس ــکان را ب ــزاد حس م پاک
ــه کیفیــت و چگونگــی آیین هــا و مراســم بومــی و  ــف مفهــوم حس مــکان را وابســته ب 1395(. رل
آیینــی و نحــوۀ ارتبــاط جوامــع انســانی بــا آن می دانــد)1976(. براســاس جــدول 2، می تــوان بــه 
ــر بــر حــس و تعلق مــکان دســت یافــت کــه بــه صــورت دســته بندی  جمع بنــدی مولفه هــای موث

زیــر ارائــه شــده اســت.

جدول2. مولفه های موثر بر حس تعلق مکان از دیدگاه نظریه پردازان )مأخذ: نگارندگان(

معیارهای کلی ریزمولفه مولفه

قابلیت دسترسی مناسب فرانسیس)تیبالدز،1396 و لینچ،2007( 
توجه به خیابان ها)جیکوبز، 1987( توجه به عوامل فیزیکی )2005,33: 
Lewin( کنترل محورها و پرسپکتیوها)ترنسیک، 1365( توجه به وحدت 

فضایی)اشپیگل،1363( محصوریت فضا)ترنسیک، 1365(

بافت-کالبد

کالبدی

انعطاف پذیری)بنتلی1395،جیکوبز، 1987( سازگاری بصری)بنتلی، 
1395( حفظ تسلسل حرکت)ترنسیک، 1365(

سازمان دهی فضا
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آزادی عابران پیاده، محیط های ماندگار فرانسیس)تیبالدز،1396( 
احساس رضایت، تمایل به ماندگاری)پاکزاد،1295( غنای حسی)بنتلی، 
1395( احساس مالکیت در مکان بیر و هیگنز )1390(توجه به امنیت، 

نیاز به وابستگی، توجه به عزت و اعتماد به نفس افراد)لنگ،1381( توجه 
 ،)Appleyard :2005 ,110( به واکنش های عاطفی افراد نسبت به محیط

-قابلیت استفادۀ دایم از مکان )گیدنز،1387( پیوند درونی با 
فضا)اشپیگل،1363( وجوه زمانی)خطی و چرخه ای( 

 )Altman, I., & Low :2012 :112(

عامل بیرونی

ادراکی
توجه به جنبه های زیبایی شناختی مکان)لنگ،1381(تصویر ذهنی 

مناسب)نوربرگ شولتز،1395 و  لنارد، 1377( مقیاس انسانی فرانسیس 
تیبالدز)1396(- لو و آلتمن، ایجاد وضوح فرانسیس تیبالدز)1396( 

نفوذپذیری بنتلی)1395(- جیکوبز 1987- گوناگونی بنتلی)1395( 
خوانایی بنتلی)1395( کسب اطالعات از محیط و شناخت مکان 
اپلیارد- توجه به محل به جای مکان گیدنز)1387( هویت مکان 

گیدنز)1378(- معنا لینچ)2007( پیوستگی لبه ها ترنسیک)1365( 
قابلیت درک پذیری)لو و آلتمن(

عامل درونی

تنوع فعالیت، سرزندگی لینچ)2007( ممزوج نمودن فضاهای درون و 
بیرون ترنسیک)1365(

تنوع-تلفیق فعالیتی

توجه به عوامل و روابط اجتماعی)لنگ، 1381 و لوین 2005( -تردد 
اپلیارد -توجه به تعامالت انسانی گیدنز)1387(– یادآوری خاطرات 
لنارد)1377( توجه به سنت ها، زبان ها و مراسم اشپیگل )1363(- 

رلف)1976( توجه به تاریخ اشپیگل)1363( وابستگی به مکان 
اشپیگل )1363(ادغام کاربری ها تیبالدز)1396(-کنترل و نظارت 

تیبالدز)1396(- لینچ)2007(

اجتماعی

جامعه شناختی

قابلیت شخصی سازی یان بنتلی)1395( توجه به نیازهای فیزیولوژیکی 
فرد جان لنگ)1381(

فردی
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پیشینۀ تحقیق

ــه  ــکان، ب ــاد حس م ــنجش ابع ــا و س ــیم بندی فضاه ــتفاده از تقس ــا اس ــکاران ب ــی و هم دیویانت
ایــن نتیجــه رســیده اند کــه ابعــاد ایجادحس مــکان منــوط بــه کالبــد، احســاس و طراحــی  داخلــی 
اســت کــه مولفه هــای کالبــدی شــامل)عظیم، مجلــل و باشــکوه بــودن، وســعت فضــا، نمــا و ظاهر 
ــی  ــای احساس ــی(، مولفه ه ــل زیبایی شناس ــا و عوام ــت در فض ــی و خالقی ــکان، تازگ ــی م بیرون
ــت و آمادگــی و  ــد، حــس معنوی ــر خداون ــودن در براب ــه خــدا، هیــچ ب شامل)احســاس نزدیکــی ب
حضــور قلــب( و مولفه هــای طراحــی داخلــی شــامل)تزیینات ســقف و بدنه هــا، تزیینــات خطــی، 
زیــورآالت ســالن، رنــگ، الگــوی طراحــی، چیدمــان داخلــی، کفپوش هــا مثــل فــرش یــا پارکــت و 
کیفیــت مصالــح( اســت)Dewiyanti & Kusuma,2012(. تقوایــی)1390(، حقایــق حضــوری 
صــورت معمــاری کعبــه را شــامل حضــور  قلــب ورای حصــول فکــر، اتصــال ورای مواجهــه، سلســله 
مراتــب ورای مــرز، صــورت ورای شــکل، بی رنگــی ورای رنــگ، عــروج ورای ارتفــاع، مرکزیــت ورای 
ــن  ــت. در ای ــت اس ــری ورای محوری ــان، جهت گی ــرمدی ورای زم ــت، س ــفر ورای حرک ــط، س وس

پژوهــش توجهــی بــه مولفه هــای قابــل ســنجش و ابطال پذیــر نشــده اســت.

گــروه دیگــر تحقیقــات بــه بررســی حس مــکان در مســاجد می پــردازد. فالحــت)1384(، 
مهم تریــن متغیرهــای حس مــکان مســاجد را در ســه دســتۀ ویژگی هــای کالبــدی، معانــی 
ــط و  ــات، رواب ــت، تزیین ــدازه، باف ــرم، ان ــروه کالبدی)ف ــت. در گ ــرده اس ــی ک ــا بررس و فعالیت ه
چیدمــان(، در گــروه معانی)هویــت، زیبایــی و نمادهــا( و در دســته  فعالیت)تعامــالت اجتماعــی، 
و  اســدی  زاده  واعــظ  می گیرنــد.  قــرار  مــردم(  راحتــی  و  رضایت منــدی  اجتمــاع،  حــس 
ــن  ــر حــس  معنــوی در مســاجد را در دو عنصــر نمادی ــر ب رئیســی)1393(، عوامــل کالبــدی موث
)گنبــد، منــاره و تزیینــات تقســیم بندی کرده انــد. کاکایــی)1395(، بــه بازیابــی مولفه هــای 
حس مــکان در عناصــر معمــاری مســجد وکیــل شــیراز پرداختــه و در ایــن مــکان مشــخص، عوامــل 
شــکل دهنــدۀ حس مــکان را در دو گــروه عوامــل ادراکــی شــناختی)معناگرایی و پیام هــا( و 
عوامــل کالبدی)طــرح و معمــاری( بیــان کــرده اســت. عوامــل کالبــدی شــامل بررســی بخش های 
مختلــف مســجد وکیــل )ورودی و ســر در اصلــی، صحــن، ایوان هــا، رواق هــا، شبســتان ها، محراب 
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و منبــر، تزیینــات داخلــی( و عوامــل ادراکــی شــناختی کــه شــامل مولفه هــای نقــش هندســه در 
ــور، نمــاد و رمــز،  پیام رســانی، هندســه و تناســب، هندســه و نظــم، الگــوی هندســی مرکزگــرا، ن
ــوص  ــام خل اشــکال و صورت هــا، اعــداد، رنگ هــا، بهره گیــری از عناصــر طبیعــت و انعــکاس پی
ــاس و  ــر احس ــذار ب ــاخصه تاثیرگ ــن ش ــبانی)1395(، مهم تری ــری و ش ــت. طاه ــفافیت اس و ش
ــد. در  ــان کرده ان ــی بی ــانه ها و معان ــه را نش ــیخ  لطف الل ــجد ش ــدگان از مس ــتفاده کنن ــار اس رفت
ایــن تحقیقــات عمــده دریافــت حــس معنــوی بــر ســاختار کالبــدی معطــوف بــوده اســت و توجــه 

ــت. ــده اس ــردی نش ــی و ف ــای ادراک ــر مولفه ه ــژه ای ب وی

گــروه دیگــر تحقیقــات بــه مقابــر مقدســه ائمــه و امامــزادگان پرداختــه اســت. مویــدی )1393(، 
بــه تبییــن نقــش امامــزادگان بــه عنــوان فضاهــای عمومــی در شــکل گیری احســاس تعلــق و اثــر 
ایــن اماکــن بــر ارتقــای ســطح هویــت شــهری، پرداختــه و مولفه هــای ایجاد کننــدۀ حس مــکان 
ــه ســه دســتۀ عملکــردی، کالبدی-فرمــی و معنا)ادراکی-شــناختی(  امامــزادگان در شــهرها را ب
تقســیم بندی کــرده اســت کــه مولفه هــای عملکــردی شــامل)وقوع تعامــالت اجتماعــی، 
ــر مبنــای اعتقــادات و ارزش هــا(، مولفه هــای  زمینه ســازی حضــور هدفمنــد افــراد در بســتری ب
تناســب،  مقیــاس،  تضــاد،  محصوریــت،  درجــه  مــکان،  )انــدازه  شــامل  کالبدی - فرمــی 
مقیاس انســانی، فاصلــه، بافــت، رنــگ، بــو، صــدا و تنــوع بصــری( و مولفه هــای معنایــی شــامل 
)نمادهــا، کیفیــت فضــا، تعامــل انســان و مــکان( اســت. همچنیــن معنــا را در شــش ســطح بیــان 
کــرده اســت. ســطوح معنــا عبــارت از معانــی آنــی و ابتدایی)ویژگی هــای آشــکار فیزیکــی(، معانی 
کارکردی)عملکــرد و ســودمندی پدیــده(، معنــای ابزاری)پاســخگو به مقاصــد و کاربردهــای ویژه(، 
معنــای ارزشــی و عاطفی)جنبه هــای احساســی قابــل درک از پدیــده( و معنــای نمادیــن اســت. 
ــاJ و  ــام  رض ــرم ام ــکان در ح ــی حس م ــۀ ارزیاب ــژاد)1393(، در مقال ــاب ن ــدی زارع و قص محم
تاثیــر آن بــر هویــت معنــوی شــهر مشــهد، عوامــل تشــکیل دهندۀحس مکان را در دو گــروه عوامــل 
ادراکــی شــناختی و کالبــدی دســته بنــدی کرده انــد کــه بــه صــورت تفــاوت فضایــی )کالبــدی(، 
ــی در فضــا و درک فضــا )ادراکــی شــناختی( نمــود پیــدا می کنــد. مولفه هــای ادراکــی  جهت یاب
شــناختی شــامل)تعریف فضــا بــا لبــه و مــرز، محصوریــت بصــری، تضــاد و تنــوع، دیدهــا، ورودی 
و خروجــی، منظرســازی، پیوســتگی فضایــی، کاربــری جداره هــای اطــراف حــرم، مشــرف بــودن 
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حــرم بــر خیابان هــای اطــراف و چشــم انداز گنبــد در انتهــای هــر خیابــان، عنصــر هویتــی بــودن 
ــرم  ــف ح ــای مختل ــی بخش ه ــدی شامل)بررس ــای کالب ــردم( و مولفه ه ــی م ــالت اجتماع و تعام
ــقاخانه،  ــه، س ــا، نقاره خان ــال، مناره ه ــد ط ــر، گنب ــح مطه ــرم، ضری ــی ح ــات داخل ــر، تزیین مطه
ســاعت ها، صحن هــا، ایوان هــا، ایــوان طــال و حجره هــا( اســت. رفیعیــان و پورمحمــدی)1390( 
بــا اســتفاده از رویکــرد مخاطــب محــور، شــاخص های ســنجش کیفیــت محیــط را در ســه ســطح 
کالبــدی، کارکــردی عملکــردی و ادراک محیطــی بررســی کرده انــد کــه شــاخص کالبــدی 
ــاخص  ــر(، ش ــهری، و معاب ــت ش ــنایی، محیط زیس ــهری، روش ــهیالت ش ــی، تس شامل)دسترس
کارکردی-عملکــردی شــامل)کارکردهای اجتماعی فرهنگی، کارکردهای اقتصــادی و کارکردهای 
تفریحــی( و شــاخص ادراک محیــط نیــز شامل)ســرزندگی، هویــت، نظــم، حــس تعلــق، خوانایــی 
و مقیــاس  انســانی( اســت. ســتاری فرد )1394(، بــه فضاهــای پیرامونــی مــکان مذهبــی پرداختــه 
اســت. او مولفه هــای ســرزندگی در محــدودۀ امامــزاده صالــح را در دو دســتۀ مولفه هــای مصنــوع، 
انســانی تقســیم بندی کــرده اســت کــه هــر کــدام از ایــن دو دســته بــه دو بخــش تقســیم می شــود. 
ــب و  ــای غال ــا، فعالیت ه ــت بناه ــهری، کیفی ــای ش ــامل عملکردی)نم ــوع ش ــای مصن مولفه ه
ــودن  ــاخص ب ــاختمان ها، ش ــاری س ــی)ارزش معم ــاختاری( و فرم ــی و س ــی خط ــر هویت عناص
بناهــا، قابلیــت تاریخــی محــدوده( و مولفه هــای انســانی شــامل اجتماعــی فرهنگی)کانون هــای 
اجتماعــی، تنــوع فعالیتی در محــدودۀ مورد مطالعــه، وجود فضاهای 24ســاعته، برگزاری مراســم 
ــا  و مناســک و تعامــل قومیت هــای اجتماعــی مختلــف( و معناشــناختی)ارتباط دهنده انســان ب
اصــل پیدایــش خویــش و  هویــت   ایرانی اســالمی( اســت. قاســم مطلبی و همــکاران)1395(، بیــان 
می کننــد بیشــترین تاثیــر بــر تمایــل افــراد بــه تغییــر محیــط بــه ترتیــب متوجــه بعــد شــناختی، 
تفســیری، ارزشــی و در نهایــت بعــد احساســی اســت کــه ایــن نشــان دهنــدۀ بــی توجهــی بــه ابعاد 
ادراکــی معنایــی و بــه ویــژه در بعــد شــناختی اســت کــه در معنــادار شــدن بیشــتر محیــط کمــک 
ــکان، در  ــنجش حس م ــای س ــتراک یابی مولفه ه ــا و اش ــاس دریافت ه ــر اس ــد. ب ــری می کن موث
تحقیقــات یادشــده، می تــوان چارچوبــی اولیــه بــرای تجمیــع مولفه هــای موثــر برحس مــکان در 

ــده اند. ــه ش ــا ارائ ــر مولفه ه ــدول زی ــت آورد. در ج ــه دس ــا ب آرامگاه ه
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جدول شماره 3- مولفه های موثر بر حس معنوی در آرامگاه های مذهبی

سنجه های حس معنوی مکان در آرامگاه های مذهبی مقیاس مولفه ردیف

  توجه به آسایش صوتی در حرم، توجه به سطح آسایش حرارتی و برودتی،
 احساس امنیت و اطمینان،  نحوه استفاده از رمزگان

  حواس پنج گانه
ادراکی

فردی  غسل کردن، وضو گرفتن، توبه کردن، خلوت کردن، زانوزدن و درآوردن1
 کفش، ادای احترام، رعایت بهداشت فردی، میزان حس عبودیت در

 زائر، مدت زمان و هنگام عبادت
مناسک فردی

 نحوه برخورد اجتماعی شهروندان، میزان امنیت اجتماعی، وجود تصویر
 ذهنی مشترک بین زائران، فعالیت و مناسک مشترک، میزان تلفیق

 کاربری های همگون،  میزان جمعیت زائران، امکان پیاده روی و زیارت در
مجموعه،  نقش حرم در پیوستاری اجتماعی

اجتماعی 2

 میزان پیوستگی در سازماندهی فضایی، وحدت و انتظام فضایی،
 تمرکزگرایی، نحوه ایجاد لبه و مرز بین فضاها، تضاد و تنوع، تعادل و
 توازن فرمی، خوانایی در سیرکوالسیون، نوع منظرسازی در حیاط،

 میزان انعطاف پذیری فضایی، هندسه غالب در فضا و در خط آسمان،
 میزان مصالح شفاف در فضا، بداعت فرمی، آشنایی سازی در فرم،
 نسبت ارتفاع بنا به محیط، شکل گنبد و مناره، تعداد و شکل ضریح

کالبدی

تک بنا

3

 تزیینات داخلی و خارجی بنا، میزان سادگی فضا، نوع  و تنوع تزیینات
 در سقف و کف بنا، آیینه کاری بنا، میزان و رنگ کاشیکاری، نوع

 کفپوش)چوبی-فرش و ...( ترکیب رنگی فضای داخلی)ترکیب و تنوع
سرد و گرم(، میزان نور در فضا

 اندود و آمود
فضایی

 نسبت توده به فضا، نحوه ایجاد لبه و مرز بین فضاها، خوانایی در
 دسترسی های خروجی و ورودی، نوع منظرسازی در صحن، تعداد و
 نحوه تعریف ورودی، شکل صحن، وجود سقاخانه، وجود نقاره خانه،

وجود برج ساعت
مجموعه مذهبی 4

 موقعیت مکان در بافت شهری، نوع کاربری های مجاور فضای مذهبی،
میزان شبانه روزی بودن فضا، قدمت و شهرت بنا شهری 5

معرفی نمونه بررسی شده:

»در معمــاری دورۀ اســالمی ایــران عــالوه بــر مجموعــه بناهــای عام المنفعــۀ شــهری، مجموعــه 
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بناهایــی نیــز وجــود دارنــد کــه بــا تدفین یــک فرد شــاخص سیاســی و مذهبــی بــه وجــود آمده اند. 
ــی  ــی و سیاس ــتۀ مذهب ــه دو دس ــور را ب ــای مزب ــوان مجموعه ه ــی می ت ــیم بندی کل ــک تقس در ی
تقســیم کــرد. مجموعه هــای آرامگاهــی مذهبــی کــه مهم تریــن دســتۀ مجموعه هــای آرامگاهــی را 
تشــکیل می دهنــد، نخســتین مجموعه هایــی بودنــد کــه در ایــران دورۀ اســالمی برپــا شــدند. ایــن 
ــد  ــینی، 1388(. بع ــردم بوده اند«)حس ــۀ م ــورد عالق ــگاه م ــورت زیارت ــواره به ص ــا هم مجموعه ه
از دورۀ ســلجوقی ســاخت مجموعه هــای آرامگاهــی بــا الهــام از اماکــن مقــدس و متبرکــه و مراکــز 
ــه یــک ســنت  علمــی آموزشــی کــه در واقــع ترکیبــی از مجموعه هــای علمــی  مذهبــی اســت، ب
ــه بعــد ســنت آرامگاه ســازی نســبت  ــل شــده اســت. از دوران صفــوی ب شــهری و معمــاری تبدی
بــه ادوار قبلــی اســالمی ســیر نزولــی پیمــود و مقابــر غیرمذهبــی جــای خــود را بــه طــور کامــل 
بــه قبــور مقــدس داد)همــان(. ســاخت مقبــره بــر مــزار از قــرن اول ثبــت شــده و در روایــات بــرای 
ســازنده آن اجرهــای معنــوی در نظــر گرفتــه شــده اســت. بقــاع امامــزاگان در فرهنــگ مــردم تاثیــر 
ــود. در  ــه می ش ــرم گفت ــزادگان ح ــان و امام ــزار امام ــدوده م ــل و مح ــه مح ــته اند)URL1(. ب داش
دیــن اســالم حــرم محــدوه ای زمانــی مکانــی اســت کــه در نحــوۀ رســیدن بــه آن سلســله مراتبــی از 
تقــدس وجــود داشــته باشــد. سلســله مراتــب یادشــده بــه وســیله نمادهــا و نشــانه ها و اندازه هایــی 
از فضاهــا بــه دســت می آیــد و بــر همیــن منــوال نحــوه مناســک و حرمت هــا و افعــال انســانی در 
آن دچــار تغییــر خواهــد شــد. لــذا تقــدس مکانــی بــر ســلوک و مناســک فــرد موثــر بــوده و فــرد 
براســاس محــل قرارگیــری خــود در فضــا  بایــد امــوری مشــخص را بــه جــای آورد. »در واقــع وجــه 
ممیــزه حــرم از ســایر مکان هــا حرمــت آن بــرای انجــام بعضــی امــور اســت... و اگــر مــکان یــا زمــان 
خاصــی، از ارزش متمایــز و قداســت ویــژه ای برخــوردار می شــود بــه خاطــر ایــن اســت کــه ظــرف 
مکانــی زمانــی بــرای عنایــت خــاص الهــی یــا عمــل ویــژه یــا حضــور کســانی کــه مــورد عنایــت 
خــاص الهی انــد واقــع می شــود«)خاکرند، 1395: 100و 107(. پــس از شــهادت حضــرت رضــا
g در ســال 202 یــا 203 قمــری و مدفــون شــدن ایشــان در بقعــه هارونیــه، این مــکان از اهمیت 
و عظمــت خاصــی برخــوردار شــد. حــرم مطهــر امــام رضــاg در طــول تاریــخ شــکل گیری، رشــد 
و اصالحــات آن، از لحــاظ کالبــدی تغییــرات بســیاری را دیــده اســت. در جــدول زیــر می تــوان روند 

تغییــرات حــرم مطهــر رضــوی را مشــاهده کــرد.
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جــدول شــماره 4-رونــد تغییــرات کالبــدی حــرم مطهــر رضــوی برگرفتــه از )اداره پاســخگویی بــه 
ســواالت دینــی، 1395(



238

سال هشتم، شماره 30، تابستان 1399فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

بــا توجــه بــه اهمیــت مولفــه کالبــدی در تحقیقــات ســنجش حس مــکان، هــر تغییــر کالبــدی 
ــه  ــه چنانچ ــرد ک ــرح ک ــز ط ــه را نی ــن فرضی ــوان ای ــن می ت ــت. همچنی ــر اس ــکان موث ــر حس م ب
یــک مشــاهده گر از یــک بنــا بــه واســطه تغییــرات در طــول زمــان کالبدهــای مختلــف ببینــد، 
پاســخ های حســی و ادراکات متفاوتــی را بــروز خواهــد داد. در نتیجــه، هرگونــه تغییــر و توســعه 
 gبنــا می توانــد بــر ارتقــا یــا کاهــش حــس  مــکان در فــرد موثــر باشــد. حــرم مطهــر امــام رضــا
ــرد؛  ــورت می پذی ــتری ص ــت بیش ــرعت و دق ــا س ــه ب ــر ک ــال های اخی ــرات س ــطه تغیی ــه واس ب
می توانــد بــه عنــوان نمونــه شــاهد ســنجش اثــر ایــن تغییــرات بــر میــزان ادراکات فــرد و 
ــرات در  ــد تغیی ــه رون ــی چنانچ ــه عبارت ــد. ب ــکان باش ــس  م ــوم ح ــدی مفه ــن صورت بن همچنی
راســتای ارتقــا دلبســتگی و خاطره ســازی و تقویــت حافظــه جمعــی باشــد؛ تغییــرات توانســته 
بــه هــدف معنــوی بنــا ارجــاع داده شــود و نیــز می توانــد مالکــی باشــد بــر شــناخت ابعــاد کمتــر 
شــناخته شــده درحــس  مــکان در بناهــای مذهبــی کــه معطــوف بــه مولفه هایــی ویــژه و مجــزا 
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ــت  ــدف، الزم اس ــت ه ــه جمعی ــه ب ــا توج ــت. ب ــی اس ــی محیط ــات روان شناس ــره تحقیق از دای
ــه دســت  ــا ایــن اطمینــان ب ــا در طــول دو نســل پرداختــه شــود ت ــه معرفــی تغییــرات بن تنهــا ب
آیــد کــه پاســخ دهنــدگان رونــد تغییــرات مــورد مطالعــه پژوهــش را مشــاهده کــرده انــد. پــس 
از انقــالب اســالمی ایــران، رواق پشــت ســر مبــارک، 18 متــر توســعه یافــت و بعدهــا گســترش 
ــه انجــام رســید. ایجــاد بســت طبرســی و دو صحــن  ــا ب ــع پیــش روی مبــارک و پاییــن پ دو ضل
جمهــوری اســالمی، قــدس، کتابخانــه، مــوزه و رواق دارالوالیــه در آن دوره بــوده است)ســجادی، 
1367، ذیــل آســتان قــدس رضــوی(. در ســال 1359 فضــای داخلــی بنــای حــرم توســعه یافــت 
و ایســتایی گنبــد افزایــش پیــدا کــرد. درهــای ورودی بــه بنــای حــرم در ســمت پیــش رو و پاییــن 
ــت،  ــوی، هدای ــع رض ــای جام ــن دوره، صحن ه ــن در ای ــت. همچنی ــایش یاف ــن، گش ــای مدف پ
کوثــر و رواق امــام خمینــی)ره( رواق هــای جدیــد دارالوالیــه، دارالهدایــه، دارالرحمــه، داراالجابــه، 

ــت.  ــعه یاف ــاخته و توس ــت ها س بس

یافته های تحقیق

بــا توجــه بــه بررســی های انجــام شــده و توزیــع پرســش نامه بیــن صــد نفــر از زائــران از قشــرهای 
مختلــف کــه بــه صــورت اتفاقــی انتخــاب شــدند، رونــد نتیجه گیــری بــه ایــن صــورت انجــام شــده 
ــی،  ــدی، ادراک ــل کالب ــۀ  عوام ــب مولف ــوال و در قال ــا 62 س ــته( ب ــش نامه )بس ــدا پرس ــت. ابت اس
فعالیتــی، جامعه شــناختی توزیــع شــد. بــا توجــه بــه درصدهــای بــه دســت آمــده و جمع بنــدی 
از کلیــه مولفه هــا، 10 مولفــۀ برتــر و اثر گــذار بــر حــس  معنــوی در حــرم مطهــر رضــوی مشــخص 
شــد. چنانچــه از دیــد کلی تــر بــه نتایــج توجــه شــود؛ بیــش از 80 درصــد مولفه هــا از میانــه باالتــر 
ــج  ــد. نتای ــتری دارن ــر بیش ــدی اث ــزان رضایت من ــر می ــه ب ــا 25 مولف ــان مولفه ه ــتند و در می هس

اســتخراج شــده بــه ایــن شــرح اســت: 
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gجدول شماره 5- رتبه بندی مولفه های موثر بر حس معنوی مکان در حرم امام رضا
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نتیجه گیری

تغییــرات کالبــدی در مجموعــۀ حــرم مطهــر بســیار فــراوان بــوده اســت کــه باعــث تغییــر چهــرۀ 
ممتــد آن شــده اســت. میــزان ارتقــا یا کاهــش حس مــکان در گــرو تغییــرات کالبدی، عملکــردی و 
ادراکــی آن اســت و انتظــار داریــم بــا هــر مداخلــه، توســعه یــا هر تغییــری در ابعــاد کالبــدی، میزان 
حــس تعلــق در حــرم رضوی تغییر یافته باشــد. از ســوی دیگر، بــا پیمایش در نخبگان بــر پایۀ روش 
دلفــی مشــخص شــد ســنجش حس مــکان در ایــن قبیــل مجموعه هــا کــه حافظــه جمعــی در آن 
دایــم در حــال رشــد و تنــوع اســت، نمی توانــد چارچوبــی کامــل تلقــی شــود. نخبــگان مولفه هــای 
دیگــری را در ایــن مجموعــه دخیــل دانســته اند کــه می توانــد تجمیــع ایــن مولفه هــا بــه همــراه 
مولفه هــای حس مــکان بــه صــورت »حــس معنــوی مــکان« بیــان شــود. بــا توجــه بــه بررســی های 
ــی  ــده در ارزیاب ــی ش ــۀ بررس ــان 62 مولف ــه، از می ــای مربوط ــل نموداره ــه و تحلی ــورت گرفت ص
حس معنــوی در حــرم، هویت بخشــی حــرم بــه شــهر و کشــور، بهداشــت جســمی و روحی)رعایــت 
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ــش اذان  ــی مثبت)پخ ــر صوت ــارت(، منظ ــگام زی ــارت هن ــو و طه ــتن وض ــردی، داش ــت ف بهداش
ــدن زیارت نامــه(، وجــود  ــب گفتــن، خوان ــر ل ــح و دعاهــای زی ــار ضری در حــرم، درد دل کــردن کن
مناســک و آیین هــای جمعی-معنوی)نمــاز زیــارت، زیــارت کــردن هنــگام مناســبت های خــاص 
مثــل اعیــاد یــا مراســم عــزاداری( حضــور قلــب داشــتن هنــگام زیــارت، احســاس امنیــت داشــتن 
و وجــود صحــن در حــرم، بــه ترتیب10مولفــه برتــر و اثرگــذار در افزایــش حــس  معنــوی در حــرم 
هســتند. ایجــاد صحن هــای مختلــف کــه بــه ایجــاد سلســله مراتــب دسترســی کمــک می کنــد و 
عرصه هــای شــخصی-جمعی و عمومــی را درکنــار هــم عرضــه می کننــد، نشــان  دهنــدۀ اثرگــذاری 
ــا اجــرای  مثبــت ایــن قبیــل اقدامــات در توســعۀ کالبــدی بناهــای مذهبی-آرامگاهــی اســت. ب
مناســکی ماننــد خوانــدن زیارت نامــه، نمــاز جماعــت و... کــه به نوعــی فــرد را در جمعیتــی فراتر از 
گــروه همراهــان و دوســتان قــرار می دهــد، حــس همبســتگی اجتماعــی در یــک فضــای جمعــی، 
افزایــش می یابــد. همچنیــن نتایــج نشــان مــی دهــد کــه آن دســته از مناســک و منظــر صوتــی کــه 
فــرد در ایجــاد آن ســهیم اســت، عــالوه بــر افزایــش مشــارکت فــرد در تولیــد کیفیــت فضــا بــه ایجاد 
حــس معنــوی در ابعــاد جمعــی منجــر می شــود کــه آن می توانــد بــه شــکل گیــری خاطــره جمعی 
منجــر شــود. می تــوان جوهــرۀ اصلــی ایجــاد حــس معنــوی مــکان را تطابــق فضــا و فعالیــت یــا بــه 
عبارتــی تطابــق کالبــد بــا مناســکی دانســت کــه در جهــت هــدف و غایــت توســعۀ بنــای آرامگاهی 
در نظــر گرفتــه می شــود. از ایــن رو تاکیــد بــر سلســله مراتــب فضایــی متناســب بــا سلســله مراتــب 
انجــام مناســک راهبــرد اصلــی ســنجش حــس معنــوی مــکان می توانــد باشــد. همچنیــن نتایــج 
نشــان می دهــد انــدازه و فیزیــک فضــا کــه بــر منظــر صوتــی موثــر اســت، می توانــد در ایجــاد حس 
معنــوی مــکان موثــر باشــد. نحــوۀ قرارگیــری صحن هــا و فضاهــای بســته در حــرم مطهــر امــام رضا
g، بــه گونــه ای اســت کــه هرچــه تقــرب بــه ضریــح بیشــتر باشــد، میــزان بــاز بــودن فضــا کاســته 
و ایــن در تولیــد منظــر صوتــی ویــژه موثــر اســت. ایــن نتایــج، نشــان دهندۀ آن اســت کــه حــس 
معنــوی مــکان بیشــتر دارای ابعــاد ادراکــی اســت و صرفــا مولفــه کالبدی نمــی تواند عامــل اثرگذار 
بــر حــس معنــوی فــرد باشــد؛ بلکــه عواملــی نظیــر مولفه هــای حســی ادراکــی، حــواس پنج گانــه، 
اجتماعــی و فــردی نیــز بــر ادراک حس معنــوی موثــر بــوده و موجــب ایجــاد حــس معنــوی در فــرد 

و تعلــق بــه حــرم می گــردد.



243
تبیین کاربست حس معنوی مکان جایگزین مفهوم حس مکان    )وثیق(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال هشتم، شماره 30، تابستان 1399

منابع و مآخذ

- ابراهیمی، مهدیس؛ سعیدی رضوانی، نوید. )1395(. »بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی و ذهنی بر ایجاد تعلق به مکان در 
شهرهای جدید نمونه موردی: پرند«. سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت 

شهری. 
- ابراهیمی وفائی، علی یار. )1397(. حس تعلق به مکان )در طراحی مجتمع های مسکونی(. تهران: ترخون.

- اداره پاسخگویی به سواالت دینی. )1395(. اطلس حرم مطهر رضوی. ویراستار علمی: مریم رمضانی. مشهد: به نشر.
http:// :امامزادگان )1398(. »امامزاده«. وبسایت امامزادگان. پرتال رسمی. تاریخ مراجعه 2 اردیبهشت 1398. نشانی اینترنتی -

.emamzadegan.ir
- بهرامی دشتکی، هاجر. )1389(. »معنا و  معنویت از دیدگاه روانشناسان«. فصلنامه  دوعرصه فرهنگ و تربیت اسالمی)راه 

تربیت(. ش10. بهار 1389. صص: 160-143.
- بنتلی، یان. )1395(. محیط های پاسخده )کتاب راهنمای طراحان(. ترجمه مصطفی بهزادفر. تهران: انتشارات دانشگاه علم و 

صنعت.
- بیر، آن؛ هیگینز، کاترین. )1390(. برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین: دستورالعملی برای طراحی و برنامه ریزی محلی پایدار. 

ترجمه سیدحسین بحرینی.تهران: دانشگاه تهران.
- پاشایی زاد، حسین. )1387(. »نگاهی اجمالی به روش دلفی«. پیک نور. دوره6. ش2. صص:79-63.

- پاکزاد، جهانشاه. )1395(. راهنمای طراحی فضاهای شهری. کارشناسی و بازنگری حسین اسدی خوانساری.  تهران: شهیدی، 
وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت شهرسازی.

- تقوایی، ویدا. )1390(. »کعبه از حصول شکل تا حضور صورت«. دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات هنر اسالمی. ش15. پائیز 
و زمستان 1390. صص: 20-7.

- تیبالدز، فرانسیس. )1396(. شهرسازی شهروندگرا: ارتقاء عرصه های همگانی و محیط های شهری. ترجمه محمد احمدی نژاد. 
تهران: انتشارات خاک.

- حسینی، سیدهاشم. )1388(. »بررسی روند شکل گیری مجموعه های آرامگاهی در معماری ایران دوره اسالمی: بنابر آراء 
ابوسعیدابوالخیر«. نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی. ش38. تایستان 1388. صص: 15 – 24.

- خاکرند، شکراله. )1395(. »مفهوم و جایگاه حرم در فرهنگ اسالمی«. فصلنامه علمی –پژوهشی فرهنگ رضوی. سال چهارم. 
ش14. صص: 122-97.

-  دانش پور، عبدالهادی؛ صفارسبزوار، فاطمه. )1397(. »تحلیلی بر عوامل کالبدی مؤثر بر حس تعلق به مکان در مرکز قدیمی 
شهر سبزوار«. پژوهش و برنامه ریزی شهری. دوره 9. ش33. صص: 136-125. 

- رضایی، سولماز؛ رفیعیان، مجتبی؛ ارغان، عباس. )1395(. »ارزیابی تاثیرپذیری حس تعلق شهروندی از حس مکان با تاکید بر 
مولفه معنایی آن؛ نمونه موردی: شهر جدید پردیس«. مدیریت شهری. سال پانزدهم، ش44. صص:64-41.

- رفیعیان، مجتبی؛ پورمحمدی، مرضیه.)1391(. »میزان کیفیت محیطی پیرامون حرم حضرت معصومه  h با استفاده از رویکرد 
مخاطب  محور«. دو فصلنامه معماری و شهرسازی آرمان شهر. ش9. پاییز و زمستان 1391. صص: 331-323.



244

سال هشتم، شماره 30، تابستان 1399فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

- ستاری فرد، شهرام. )1394(. »بررسی نقش مراکز مذهبی در افزایش سرزندگی شهرهای معاصر، مطالعه موردی: محدوده  امامزاده 
صالح تجریش تهران«. فصلنامه مدیریت شهری. ش40. پاییز94. صص: 158-141.

- سجادزاده، حسن؛ یوسفی، ماندانا؛ یوسفی، محمد. )1395(. »ارزیابی مؤلفه های اجتماع پذیری در کیفیت بخشی به مساجد محلی 
ایران)نمونه موردی: مسجد چمن چوپانان، مسجد شالبافان و مسجد کوالنج شهر همدان(«. فصلنامه پژوهش های معماری 

اسالمی. سال چهارم. ش10. صص: 47-29. 
- سجادی، صادق. )1367(. »آستان قدس رضوی«. دائرةالمعارف بزرگ اسالمی. ج1. تاریخ مراجعه: 12 بهمن 1397. دریافت 

https://www.cgie.org.ir/fa/publication/entryview/27313

- طاهری، شیما؛ شبانی، امیرحسین. )1395(. »بررسی  و  ارزیابی حس  مکان )نمونه  موردی  مسجد  شیخ  لطف الله(«. اولین 
همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران. 23 اردیبهشت 1395. گرگان.

- طریقی، الهام، امید خبیری. )1397(. اثربخشی حس تعلق به مکان در خانه سالمندان )روان شناسی محیط(. تهران: جوزان.
- فارابی، ابونصر. )1358(. سیاست مدینه. ترجمه سید جعفر سجادی. تهران: انتشارات انجمن فلسفه ایران.

- فالحت، محمدصادق. )1384(. »نقش طرح کالبدی در حس مکان مسجد«، نشریه هنرهای زیبا. ش 22. تابستان1384. 
صص: 42-35.

ــــــــــــــــــــ. )1385(. »مفهوم حس مکان و عوامل شکل دهنده آن«. نشریه هنرهای زیبا. ش 26. تابستان 1385.  -ـ 
صص: 75-66.

- فالمکی، محمدمنصور. )1367(. فارابی و سیر شهروندی در ایران. چاپ دوم. تهران: نشرفضا.
- قیاسی، همایون؛ صرافی گهر، اسماعیل. )1395(. »تبیین مدل نظری ارتقاء حس مکان در طراحی معماری و شهر«. مدیریت 

شهری. زمستان 1395. ش 45. صص: 170-147.
- کاکایی، فاطمه. )1395(. »بازیابی مولفه های حس مکان در عناصر معماری مساجد )نمونه موردی: مسجد وکیل شیراز(«. اولین 

کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار. خرداد 1395. تهران.
- محمدی زارع، فاطمه؛ قصاب نژاد، نسترن. )1393(. »ارزیابی حس مکان در حرم امام رضاg و تاثیر آن بر هویت معنوی شهر 
مشهد«. ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسالمی. 21و22 آبان ماه 1393. مشهد 

مقدس.
- مطلبی، قاسم؛ اسالمی، فرشته؛ طاهری، ثریا؛ و همکاران. )1395(.  »تغییر ادراک معنا از حرم امام رضاg در نسبت با زمان«. 

دو فصلنامه فیروزه اسالم)پژوهه معماری و شهرسازی اسالمی(. سال دوم. ش3. پاییز و زمستان 1395. صص: 26-15.
- مویدی، محمد. )1393(. »تبیین نقش بقعه امامزادگان به عنوان فضاهایی عمومی در شکل گیری احساس تعلق و ارتقاء سطح 

هویت شهری«. بازیابی از سایت بانک جامع امامزادگان و بقاع متبرکه  ایران اسالمی در تاریخ 31 تیرماه 1393.
- نصیری، ماه منیر؛ حقیقت بین، مهدی. )1394(. حس تعلق به مکان: در طراحی مجموعه های فرهنگی. تهران: نشر برنیس  . 

- نوربرگ شولتز، کریستیان.)1395(.گزینه ای از معماری: معنا و مکان. ترجمه ویدا نوروز برازجانی. تهران: پرهام نقش.
- واعظ زاده اسدی، نگین؛ رئیسی، طاهره. )1393(. »بررسی عوامل کالبدی موثر بر شکل گیری حس معنوی در مساجد«. نهمین 

سمپوزیوم علوم و تکنولوژی، کمیسیون اول: همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار در معماری و شهرسازی با محوریت 
خوانش هویت ایرانی- اسالمی. موسسه آموزش عالی خاوران. 29 آبان ماه 1393. مشهد مقدس.



245
تبیین کاربست حس معنوی مکان جایگزین مفهوم حس مکان    )وثیق(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال هشتم، شماره 30، تابستان 1399

- Altman, I., & Low, S. M. (Eds.). (2012). Place attachment (Vol. 12). Springer Science 
& Business Media. 
- Appleyard, D. (2005). Livable streets: protected neighborhoods?. The ANNALS of 
the American Academy of Political and Social Science,  .117-106 ,(1)451
- Dewiyanti, Dhini؛ E.Kusuma،  Hanson؛  Spaces for Muslims Spiritual Meanings،  
ASEAN Conference on Environment-Behaviour Studies، 18-16 July 2012، Bangkok, 
Thailand،  978 – 969.
- Ecochard, Michel. (1975) “La Rénovation du centre de Mashad.” Banshoya Goto. 
3 p.: Drawings 2, ill. 3. Aga Khan Documentation Center at MIT -(Extract from journal, 
s.n., 60-57 :1975).
- Gerster, G. (2005). The past from above: aerial photographs of archaeological sites. 
Getty Publications.  
- Koenig Harold, Dana, Verna B. (2012), Handbook of Religion and Health, 2nd 
Edition, Oxford University Press.
- Lang, J., (2007), Urban Design – The American Experience, New York: Van Nostrand 
Reinhold.
- Lewin, K. (2005). Field theory in social science: selected theoretical papers. Oxford, 
England: Harpers.
- Low, M. & Altman, I. (2004). Place attachment: a conceptual inquiry, In Low, S.M. 
and.
- Lynch, K., (2007) The Image of the City, Cambridge, Mass: MIT Press.
- Jacobs, A & D. Appleyard, (1987), Toward an Urban Design Manifesto, JAPA, :(1)53 
120-112.
- Relph, Edward (1976). Place and placelessness. London: pionnt.
- Shaker, Muhammad, (2018), Spirituality and Y PRAYER IN SHIITE ISLAM, Qom 
University.
- Tibbalds, F., (2005). making People-friendly Towns: Improving the Public 
Environment in Town and Cities, Harlow: Longman.


